








WACAW BERENT

PRÓCHNO
POWJEC WSPÓCZESNA

Oidoby MARYANA WAWRZENIECICIEGO

NAKAD GEBETHNERA I WOLFFA
WARSZAWA 1903



BapaaMt, 13 OaraAp* ipaa n



CZ PIERWSZA





ShmHtt tenhftm jnl ttokrpt gonta od mit-

mocy /iy<»mtj. Prtto Uttotk myU mm*».
Fryea ModrmmtUf O tmcnw im lUcip. 1554.





V

1/

aski I nagi kawa ugoru, otociony niskim

krwawo<ierwonym murem, spitym cikiemi
fortecmcmi wrotamL Ponad suchemi garbami

/iemi stercialy dugie i równe sieregi elaznych

krzy>\ wyszych jakby z pod jednego odlewu.

Pomidzy niemi wypuke, ostrym, szeeszoccym wirem
wysypane droyny i detid. Pkate, sztywne, i brudne

od nirzu akac>'c.

To surowca twarde otoczenie przypomniao Kuni-

ddemu zapuncsone po wsiad naszjrch cmentarze, z su-

chemi wierzbami na mogikach; ydowskie kirkuty, gdzie

w olbrcymiem stepowem zieslm tterczji krz>'we lounienne

tak>lice; — smutek aobny na jednych, niem martwot
i opuaiczenie na drugich ... Tu wstrtny lad, ol>mierza

Iniltura wielkiego miasta, zda si, mier nawet przebraa
w mundur i postawia jal» policyanta przy wrotach.

— Na niemieckim cmentarsu i wrona sii nie se-

cbce,^ przerwa mu myli Borowsld, prz>*siadszy si do
niego na awk. — Twardemu yciu— twarda mier,—
mówi dalej, wiodc oldem po kominach fabrycznydi, na-



to

okó.— Mnie tam o posianie pomiertne nie idzie: tyjesz

mamie, umrzesz marnie, zgnijesz marnie.— Chrzkn
i splun gdzie midzy mogiy.

— Co mnie!.. Pod marmurem leie, korzmic cy-

prysu mic^ w zbaci, czy glin i iwir octry . . . Przykro
tylko, ie kady musi by Um samotnym, w tem cia-

snem pudelku... Czowiek nierad sam gnije. Im bar-

dziej go robaczki tocz... To straszna rzecz, jak my
wtedy potrzebujemy sympatyi!

Kunicki zrobi grymas nieokrelony i spojrza mu
bystro w oczy.

— Pan musisz mnie mie za wielkiego otra?— za-

gadn nagle Borowski.

Kunicki parskn miechem.
— Filozofowanie paskie nie przerazio mnie je-

szcze tak dalece. A co do otrowstwa ? . . Sucham ch-
tnie.

— A ja pana mam za dziecko.

— Prosz?
— Pan tem mdrzej, tem wymowniej mówi, im su-

ctiacz mniej pana rozumie i wicej si przed nim korzy.

U pana we wszystkiem jeszcze tak i siak,— a zawsze

szaro, nudno i nadto. U pana te doktryny, filozofie,

moray... A u mnie psie, pode, sobacze ydel— za-

koczy niespodzianym okrzykiem.

— A miao by inaczej,— mówi potem w zadu-

mie.— Ojciec mój aktorem bv.
— A?..
— Tak jest, artysl by.— I dobrze mu si pod

koniec dziao. Mia takici, co po>'czali pienidze, i ta-

kich, co prezenty dawali. Pamitam, pienidzmi w kie-

szeniach dzwoni. ,A ciebie,— mawia— do tej budy
(na scen niby) nie puszcz. Ty siebie szanuj, tempe-

ramentu nic masz." We mnie bo ojciec adnej cechy

«
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nie tpostrtrfai, ciiowieka nie widmi; tylko oennirid

i stopnie óóbr^ chwmHI, do ktki kijem, rk i nof
npcdnl, a pny romowie i obcynu aawtse drwi! le

umie i lekceway. Umtal mnie makomine naladowa
i .odMawial*, jak si do kobiet aMeram, to jcat, jak si

prxefinam, kr>*gujc, wosy doni przygladaam i równo-

CMime roimówkic wtacaynam i aktorkami, co do ojca

sachodaily. A na alo4 aiarcmn, mnie koMety bardaiej

lubiy nil jego. Starego l>o aa podbródek taciypay,

Biccutki mu w noa daway, a do mnie unuechay uc
mio, inicligcntnie i t rcsk bia < traema oddsicami

deaeniu, wproat a pod rkawicaki, mikk i wilgotn,

podaway mi na ciepo... .Pocauj, chlopcz)'ku, w rci-

k* — mówiy tym iyczfiwym uimiediem.

Caowaem... A kiedy poaiy, to-m w kaik no-

aem stuka i mylaem— nie o nici, l>oro w zakopotaniu

twarzy dobrze nie rozejrza, ale o tej rczce biaej.

A stary doglda ksiek, na których si nie rozumia,

i do prac>' aapdzal: ,Ty si do aciny lansuj, nie do
facetek. Kuj, kuj !— bdziesz sdzi, profesorem, idyotol*

Póki mi tylko kobiece rczki w rkawiczkach i nó-
ki w pantofeUch po gowie cK>dzi>', le byo. Paki
do domu fnoaiiem, a stary kl. Wsz>'stko zmienio si
nagle, niespodzianie, gdym ksiki, gdym powieci do rk
wii: smutny si staem,— dziwaczny, kapryny,~ zapa-

mitywaem si po kuch — i wolno wierz>' lub nic —
pisywaem wiersze na okadkaci. Z Ucina nawet ulyo,
wno e wicej nie pracowaem. Tu, w gowie, ruch si
waiczl nagy, ycie si zbudzio : wiat przede mn stt-

nL Niepokój si zbudzi jaki, w oczach blask zawieci,
caok> ti w>*wietlio, gos gbiej z piersi si dobywa,
echo w sobie mia i falowa jak organy, gdym si w mo-
wie zapali. Stary na piew mnie próbowaL .Powinie-

ne—powiada,— codzieA mnie po apach caowa, em



ci Uikim zrobi. K.|»it.»l tna«iz lu, — mówij. . i;|j^nqc mi«;

xn gnrdln — grdyka jak u wou!.." Zainteresowa u
mn, w kpieli nnwet ol>ejrzal i wtedy ai nog tsat
kopn i mia si zadowolony. .Takicli miej, ~ mówit

—

eni, lo si ert z knmicniczni- ' ';
j gdiiem-

diiej!..* A gdym na niego
j _

,/««!, to si^

lachn ipctinmnic do lustra.— „Chcesz legilymacyi?—
Masz legilymacyc! Daj swoim dzieciom tak." — 1 wy-
rn] mnie w piersi. .Ech ! u chopa z piersi jak ze dzwo-

nu echo idzie ! Temperamentu tylko szelma nie ma . .
.•

Tego dnia obchodzi mnie jak wilk, podpatrywa,

przeglda, wreszcie zasz« " ""i<^ raz z tyu i potoiy na

ksik jaki portret. ,M ..iiymacyl.."

Z obrazu na stole umiechaa si do mnie twarz

modej kobiety. Wic to znaczy: matka?., jam dotych-

czas nic o niej nie wiedzia . . . Nie, — to bya kobieta.

Moda . . . Pikna . . . Jedna z tych, co, w ksztaty jeszcze

nie obleczone, ju w mylach mych yy... 1 ten jej

umiech dziwny. PowiedzieiJ chce co. Umiecha si,

a czuO, e chodne, zimne sowo rzuci... I te usta

mikkie. Te oczy, — oczy ywe, mówice.
A jednak: matka!

Powstaem szybko z miejsca i onl.^miplriny odst-

piem na bok.

— Wic to ty mnie rodzia? — pyi^im zdaleka. —
Powiedz, kim byla^?.. Co- cierpiaa? Wszak ' if*-

stem twem cierpieniem, ja !. . Twym bólem w u i,

twym pomieniem w oczach, tw zadum na czole. Stary

ci mój porzuci, czy te?.. Biedna ty!.. A jednak

dumna . .

.

Jak mona, bdc matk, mie takie oczy!

Matka...

Póno uczy sn; musz treci tego dwiku. Pó-
no przychodzisz, bardzo póno przychodzisz... 1 prze-



MiM «ic uk umiecha, bo ja chc^ cteiiie, ouiko. powi.

lae . . . —
ScarciDu portretu nic oddaem. Zawiesiem go n.>.

bie pod knytcm, nad tólkiem. 1 pnelywakm dcllde

doi. Na wttyttkie me myli, mmitld i maraenia, dawniej

patrtala lerai u twan i umiechem wci dla

niezroiumialym, i Uk dawnie niepokojcym uroie>

Ockn mc jednak i we mnie ten potny flos na-

tury, wielki, lepy nakai, i rsucil mni<* wresicie pricd

ni na kolana. Spowiadaem si jej po nocach 2 tych

widkkh pragnimk obiecanego mi ycia, co szerokim u-
jcmnifijrin rozlofiem, pnyalonicte lumanami marzenia,

stoi oto przede mn i czeka. Chodi... A w m>'lach

tych tukiem si do jej obrazu.

— Potrzeba mi twej mikkiej dioni, matko^<—twq
dlmu na me czoo gorce. Twoich mi kolan potrzct>a,

abym na nie cik od roje gow zoy. Wodzenia
doni twej po wosach mi trzeba, aby w te rojenia

spokój uczucia, spokój my4li wM^pi. .Aby czynem «ti

sialy.

I stóp mi twoicn poyz€*Da, adym si poicorj' uczy.
Bo do czynu i pokory potrzeba.

Brak mi twej duszy matczynej, syna nadziejami

tylko—ju dumnej. Dla mej sabej woli twej mi dumy,
BMtko, potrzeba. Mocny bd.

Brak mi serca twego, wszystkich mych uczu pra-

wego domu i czystego ogniska.

Czy ty o tem nie wiedziaa? czy d adne nie mó-
wio przeczucie, jak ja ciebie bardzo kiedy potrzebowa
bd? Czy ci przy mierci aden smutny anio nie po-

wiedzia, e przy modziertczem zrywaniu pt, przy pierw-

szych próbach lotu nie mieC matczynej rki, ma tezy-

nyrh kolan i stóp matczynych,—e to jest zo widki'



e ja Idedyi przy olbrz>inicni {iri^iucniu zycia miec
bd serce — talde idnr mioci — a takie puste.

Czy nie przeczul, e z twym synem su si moie
rzecz straszna? Ja y, y, ty chc!!

...A ty odesza.

Kto mnie ochodzi? kto mnie ogrzeje? kto wzmoc-
ni? kto poprowadzi? Kto mnie pokory nauczy i krzy-

em witym pobogosawi? kto nauczy dumy? kto

w potrzebie miecz w dort poda i zawoa: ,Bij! bij!

S3mu A stpaj mocno."

Jam twego ywota pód szlachetny. 1 otom jcai

tw sab dziewicz wol — saby, tufin Hziewiczem

marzeniem tak hojnie t>ogaty.

Kto mnie ogrzeje? Kto mnie poprowadzi?

Jestem jako kwiat polny na twej m(^e. 2Ulepc
mnie ludzie, — matko ! . . —

I tak modlc si do niej po nocach, wonn paliem

jej myrr: mych pierwszj'ch, modzieczych, zy-

stych uczu ofiar. A ta jej twarz na obrazie :. na
w siebie wszystko, com mia w piersiach. W jej rysy

sp>'ncy, zlay si i stopiy wszystkie me pragnienia.

Ta twarz staa si dziwnym widocznym ich ksztatem,

zagadkowym symbolem matki, >ycia, kobiety, sztuki...

Skulony w óku, zgity, w sobie zebrany, wcha-
niaem w siebie ten haszysz upoje. A z tego patrzenia

krew mi w skroniach motem kua... Ani takiego ja-

snego przejrzystego czoa, ani takich oczu przyczajonych

za rzsami, takich oczu caujcych, ani takich ust—md-
rych, takiego owalu twarzy — smutnego, ani szyi tak

gitkiej, ani piersi tak rzebionych i dyszcych; — tefco

nigdy, ani przedtem, ani potem, nie widziaem.

I ten uimiech! umiech, co do siebie si latutn

przyciga — i mrozi.

Raz jeden, pamitam, wiersz dopiero co napbalen



1 Iciuirm na loaku w ninianir odunenuL jakis nagy,

potulny napyw iicfuda liy na poBcald wyrzuci i za

gardo idniL Porwatem s^ na nogi

1 do tych nu naiecWgOrdi, do obnma natio pod

roact^gnitcini rankMUuni krayia pnylgmilra goniccmi

warganu.

Kodum <

1 tak mi bog na witpic zyaa gruz^ grzccnu iuua-

rodcaei myili pferta sdlawiL Ciynileiii polnilc,— ktalein

krzyem. A w wyobraini mej, wyt^kiUony prtttt mni<*

twiat, w wirze tzakrnym zataAczyL

Jakii dziki pd upiorów po krwawej nocy, jakie

ostre diicboty czarownic, jaki szalony natok ciemnych

obrazów w plomieniaci t>ysluiwic; grzmoty przekleit-

stwa, i w proch padajca serdeczna pokuta, i korowody
taneczne nagich kobiet.

Po nocy za pisaem:

^ jednak: czemu Ty, czemu Ty odesza?! —
Wytej-bym lata, ptak mody. Z doni twej pibym
mole nektar wiecznod.*

Podpatrz>' raz te dziwne naboertstwa ojciec. Obraz
zdj ze ciany, spojrza na mnie ostro i chmurnie.

Wrcssde splun i wyszcól.

W dusz mi tern napluL Jezus Marya, mylaem,
czybym ja dzisiaj by ju potworny?

Dogoniem starego i wczepiem mu si oburcz
w ramiona.

— Czy ty nie widzisz, ojciec, co si ze mn dzieje?

Czy ty nie widzisz, lem ja si jui ockn z dziecistwa?

te mnie yde lada chwila w swój wir porwie?
— Wcieke si? — pyta stary z flegau|.

— Suchaj, — jeli omie ycie w aanen zaraniu

gdzie w kanay rzuci, ty bdziesz temu winien. Bo, pa*

trzc na mnie jak na d^ecko, nie %iridzisz mnie wcale.
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Spowalnia tUry. Zapala spokojnie papieroM, uj
mnie la rk i ladgn przed foteL Usiad, kilka k-
bów dymu wypuci, a t swoj twarz aktora: wieUui,

nag i jak pótno na wietrze ructiliw, uoyj w jald
grymas powagi, który mi si nie podoba. Pod tym
grymasem czaia si ironia.

— Bye jui? — pyta niby powanie.
— Gdzie?

Szerokim ruchem rki wskaza gdzie na nuMto,
na ulic.

achnem si.

— Bo przecie taka jest ta wasza pierwsza trage>

dya. mieszne smyki!

Wsta i uj mnie za ucho.

— Chopaczysko wyrós jak byczek. Ale gupi!
ale niemrawy! — skoro myle o sobie nie umie.

— Mnie nie tego potrzeba.

— Nie I?— hukn mi basem tu nad samem uchem
i skrzywi si z niesmakiem. — A czego ci trzeba?

Zamyliem si. Nie byem przygotowany na to

proste pytanie.

— ycia, — rzekem z wahaniem i po dugim na-

myle.
Stary rozkraczy nogi, wtoczy rce do Idessou.

Po chwili:

— A ile to kosztuje?—Sign po portmonetk.

—

Masz rubla i poszed precz, bo gupi.

Stoj na miejscu i w niedonem zaprzeczaniu

poruszam gow Nie znajduj teraz najprostszych sów
dla tych myli, co takim wirem kryy mi co wieciór

po glouie.

— Wyjzycz-e si, wystkaj, — przedrzenia sta-

ry. — Mów, co za jeden?
— Mnie potrzeba opory . . . We wszystldem, co ny^
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ily I ciuj^, muni byc jaka* Inka, i ktor zyc me inoioji.

A mole brak mi tylko...

I^tyctsnlcffl rce do piersi.

— kocumia,— ladeklunowal lUT)' ' |x»<lnio« bia-

ka na sufit — Jaki ty niebocycnie tentymeaulny

!

— Widiist, ja maro ta duio prafnieA w gowie,

a aa maio wagi w •ercu. 1 czuj, te to jest ile...

Po mnie t -- wybiwhiiteiH nagle, chw^najc go za r-
k. — Pu omie od iMrfe.

" Dokd!?
— Gd»elN|di. W ilwiat pójd,— odpowiadani po-

— Po co?! — fltary poczerwienia ju ze zoci.
— Przeznaczenia wmtp azulca.

— 1... co ty znajdziesz, durniu?

Westcinem tak gboko, r mi si zdawao, ii mi

chyba serce z pod ieber wyskoczy.
— Cignie... Rady solne da nie umiem.
— Bo t>' nie wiesz wcale,— woam, czujc gorce

wypieki na policzkaci, — ty nie wiesz wcale, ile ja si

w piersiach czuj !— 1 czem ty mnie czstujesz ? Daj mi

najpikniejsze kobiety:— powiem: .tyle tylko?' »Daj mi

bogactwa : — powiem: .mao!* Wywrói mi szczcie :
—

zawoam: .aci, — nie dbam o to!* Obiecuj, tryumf,

saw, wadz...: ja bd woa: .mao, mao!* Bo dla

Boidi wielkich cici nie moie by nazwy, bo wszystko,

co okrek>ne, zmrozi je tylko.— Ale gdy mnie natomiasl

na bok wemiesz i szeptem powiesz: .Synu, czeka na
ciebie... gdzie... co wielkiego... co, co...*

— Basta ! — trzasn ojciec jak bicseip. — Bo si
udawisz frazesami. Wiesz ty, co to wszystko znaczy?
Dokd d to cignie?

— Nie wiem; — mówi, szarpic palce, ai w sta-

wach trzeszczao. — Nie wieuL
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Aktorem chcesz by,— wyrzuci! lUry prtez

zby wraz i wielk chmuri| dymu od papierosa.

Po kilku miesicach byem ju w teatrze. Ale sta-

ry wystpi. Ja,— mówi,— ze smarkaczami rywalizo-
wa nie bd.* I dobrze si stao. To wszystko ze
rodka znalazo gdzie ujcie: precz z duszy, precz ze
krwi, z myli, z nerwów. Rzucaem si na scenie jak
piskorz, darem si jak sroka, huczaem jak wicher.
W sercu wci jeszcze bya pustka.— Powodzenia to,

oczywicie, nie wróyo. Stary by zy, gryz si i mar-
twi. .Opta, opta szelm I— woa.— Ocet niech

yka, w ani niech odmiknie !
*

Raz przysza do ojca ta, co z najbardziej dystyn-

gowanym witaa mnie umiechem, co z najwikszym
spokojem, z wyszukan wiatow uprzejmoci ze mn
rozmawiaa. Miaa na sobie lekk czarn zarzutk, ni-

by wielki konierz koronkowy, i duy czarny kapelusz.

Twarz to czynio blad i cig, ciemne oczy odbija-

y wymownie, rzsy wyglday jak zasona czamyci,
jeszcze delikatniejszych koronek. Rce w duski^'*

solach a po okcie rkawiczkach wspara na j

parasolce i mówia o ksikach, sztukach, namawiaa
nmie na oper. Pocigna mi ta spokojna blada twarz

pod zamaszystym kapeluszem. Przysiadem si do nici,

ujem za rk. Przegia si...

1 tak w otpieniu jaldem, nie zrzuciwszy zarzui-

ki, kapelusza nie zdjwszy... Nawet parasolki z rk
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nie wypucia . . . Dopiero potem ujU m gow w obie

donie i xotyl« dugi, ciepy, jakby dnclcc/ynny poca-

unek na men atole. Lxy miaa w oczach.

Zrozumiaa, le bya pierwtt? Nie wiem.

A polan mifiiii c przy mnie, czerwienia ; pod-

tuciiwala ne rozmowy z ludimi, jakby bojc tic* by

o niej mi czego nie opowiedzieli. Zemn mówia tzeptem.

Zacza n CMsa gadko, nosi prosto, pocige, smu-

ko. Wzdychaa czsto, uywaa zdaA niedokoAczonycli,

domyilnyci, aktorslcich . . . Mówia, e nikogo w yciu

tak nie zna, nie odgaduje, nie czuje jak mnie ; — a zna-

a mnie chyba tylko nazewntrz . . . Czasami w pómro-
Ini, przy ledwie wieccej pod czerwonym ciemnikiem

bmpie, siadaa na fotelu w swej czarnej luinej sulcni

z szerokiemi rkawami, zarzucaa biae ramiona na ty
gowy i zapadaa w zadum. Mnie kazaa godzinami

calemi milcze i siedzie opodal Potem przyzywaa do
siebie, piecia jak kota. Dopatrywaa si we mnie Bóg
wie czego. Ja w niej znalazem tylko ciao i znuenie.

Byem dla niej uk nielitociwie, co gorsza, tak niewia-

domie brutalny, jak by tylko potrafi gdzie w wiat
przed si na olep pdzca modo. A ona pakaa
czsto. alia si, em z niej dusz wyrwa, zmi, po-

depta, e mi wraz z dusz i talent rzucia pod nogi.

Ze krew sw we mnie przescza i e po mierci

w moim talencie y bdzie. Zaklinaa si wreszcie,

e mio mioci nie równa, e ona tej ostatniej przy

mojej zdradzie nie przeyje.

Tej osutniej . .

.

— Bo ja ciebie przeszoci oszuldwa nie chc,—
Wjrrzttda ze zami, i ta jej biedna, jakim obcym mi

jeszcze bólem ycia oicropnie zmczona twarzyczka

drga we zach pocza.



jcucte bólem ycia okropnie smcsona twarzycska

drga we zach pocza.
Caowaem po rkacli, uspolcajaem . . .— Nie maa

alu do przeszoci ;— dzii j mam i mie bd na zaw-
sze.— Kazaa mi przysiga,— przysijigem.

1 nie przeya...
Pada mi w poprzek drogi ycia, koniec modoci

mojej znaczc.

Ojciec przysta mi na scen wieniec,— sam ojciec!

Polem wyprawili kolacy. Siary si upi i kl na czem

ilwiai stoi. Wola, em go podpatrzy, okrad, zma(K>-

wal, — gupio zmapowa ; e dawniej publiczno bya
mdrzejsza, e na t blag cichej afektac>, na t .czu-

ci©wo* w grze bray si tylko histerj'czki, e dawniej

byo wicej mskiej tyzny w grze aktorów.—W ko-
cu sku si do nieprzytomnoci, i wali pici w stó,

i rycza ku uciesze aktorów.

.Dacie wiar, — ta mapa kocha si w portrecie

wasnej matkL"

A ja pucizn po obu wziem. Po tamtej na obra-

zie z pod krzya, co bya wiadkiem i kochank pierw-

szych moich marzert. 1 kim ona bya?.. Mówili mi lu-

dzie, e ucieka kiedy od ojca. Jakie ja promienie duszy

i jalde trucizny w spadku po niej otrzymaem?.. Jej

umieci, — dzi dopiero to widz, — nie by umiechem
natkL Takim chodem niedbaego umiechu wabi ku so-

bie pilaia kobieta, tak nci ycie, takim umiechem przy-

kuwa do siebie sztulca. Do chopicych moich marze
ttBuecbal si z pod ramion krzya sfinks ycia, a ja,

rwc si do ycia, wycisnem mu na ustach gorcy
pocahinek. Ten umiech wgryz mi si w oczy, wsik
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W duM na awsae. Ten pocaunek loatal mi chyba na

wargach. Moe dlatego, myilaleai, pocaowanie ust mo-

ich jabija? Moie dlatego tamta w grolMC lagla?

A pottm walem dtlD, jak kanieii, spadek po tcf

dn^jk): smutnej, adnMboaef, sagadkowej wdwcias dla

mnie, dit jesicie nieiroiumialej,— a jul nioiywej.

I zjawU si ból...

Ból, co ciyl na kaidej myili, drga w gosie, od*

Ijal si w nidiach i tu na piersiach toczy ; ból, co ro-

jem jadowitym pierwszy owoc dowiadczenia yciowego
osiada, by na nim namona zego zoy— liszki si lgy
z tydi nasion, mianem deipieil si jrwiy, by si gdzie
polem w motyla sztuki przepoczwarzy; ból uki smutny

i bezbronny, e pozwala diorei wyobrani rzuca mnie

w jakie zawrotne kola gorczltowych roje, w których

mjrl si gubia, yde wido... Jak pijak, miaem wód-

k i smutek, smutek i wódk.
Z wódki zy piem : w pieszczotach, w uciskach,

w szale z pierwsz lepas, co nu na piersiach zwisa,

dziwiem si, czemu ma osia wiee i cieple, a nie twar-

de, sine i obrzke? czcom oczu nie ma matowych?
szlamowatych i ótych, sztjrwso na pó przymknitych
powiek?

A smutek byl moj trzewoci.
Nie graem — zgrywaem si na scenie. Kjeaym

czyj al w dusz przej, tom w oczach ludzi spywa
lD'wi wlamui, serdeczn; gdym si cudz rozpacz
przepoi, rzucaem im kawaami co ze swego serca,

z gowy, z duszy— precz! na zawsze!— wiedzc, e to

do mnie ju nigdy nie wróci, e jutro dam mniej ni
dzisiaj, e za rok ju w sobie nie znajd.

Ojciec sa wiakce na scen,— sam ojciec! Chodzi
to do krzese, to do lói, lo na gmlery, rzuca si. kla-

ska, wymyla publicznoci od kanalii
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A ja M scenie jui lylko yem. W yciu byem
gDUiny« opicsiay, tpy.

I nie miaem jui nic w myilacli, tyUco kobiety, ko-

biety ! .

.

Wtedy poznaem j... Dwunastego Wrzenia...

j, Zochn, on...

y--^

Muwic staremu: tak i tak, eni >o si chcemy.
.We,— powiada,— sprowad, bodajby dzisiaj, i oert

si. Nie wstyd si, skromny modziecze.' — Jeeli—
mówi mu— na lubie uczciwych ludzi, cho jedna wie-
ca wicej si pali, i t chc mie zapalon. Nie tkn,
nie rusz wprzódy.— Ciao przy niej pokor czuje,

a dusza w paczu si zrywa, marzc o szczciu.

'

Ojciec skrzywi si strasznie, wyd wargi i za-

piewa przez nos : , Osio jeste I

"

Sysze o tem nie chcia. Dokucza, za memi ple-

cami jakie czarne intrygi wszcz^^na. Uwziem si na

zo staremu, w^'stpiem z budy i zamieszkaem sam.

Sysz, chce moj rol bra. Ogasza si na afiszach,

sprawi sobie nowe ubranie i wasa si po miccio,

powany, namaszczony;— eb zadziera.

Przychodzi sztuka, cofa si przed samym spekta-

Idem, mówi, e stary, e kolana mu si trzs, cho mu
po linie chodzi przecie nie kazali, tylko gra. Po dwóch
godzinach zwleka si do mnie pijaniusiertld. Staje we
drzwiacti, cylindra nie zdejmuje, ramiona splata i mru-

czy co przez nos. (Stary zaczyna si ju manierowa
na tych nosowych dwikach, majc>'ci wjrraa po-

gard).



— Syn— bkml tedy,— tyn wystpi, a ttArego

wyieii... Wyleli,— powtórzy, roswalil m^ na kneile

i wydfnl utywne nofi Patrzy w iufit i gwizda

cierpliwie i uparcie przez godan^ ca.
— Ty*^-- rzvV\ po godzinie.

— No
*— Wyldi,— mrulm i »k»wu zacz gwizda. —

ABes ist wcf, alles ist weg.

— Rubb masz?
A 4^yin do Ideazeni sign, zrobi) ten swój wiet-

ny, ^ do naladowania, ledwo widoczny, a tak wy-
mowny mch dlmii. W tern byo nie tylko: ,Daj no,

<l.ij ! * To mówio, w popieainem, zdawionem, nie-

lihalfin tempie:— Piencdz>' mi potrzelMU Ty dasz;—
wiem... Ja d ici nie oddam,— ty wietz o tern, cho
na moje honorowe zapewnienia schylasz gow. Za to

ci jeszcze ani kocha, ani szanowa nie potrzebuj...

Ja aob moie i gardz, ale tolne nic do tego.. Moje
jest... Ale co ci do mojego >*cial.. Chc pi,

pi ... Je m*en fiche— O, la !•—A to wszystko, t
ca dusz czowieka, wypowiada si, tulc czter>' pal-

ce doni i puszczajc jakl may, przelotny promyk po
twarzy. Jald?.. Tego ani opisa, ani naladowa nie-

podoma. To Bóg daje. Nazywa si to— talentem akto-

ra. A czowiek, który to Ucho posiada, bdzie mia
nieraz, przy wielkiem sercu Chrystusa, niskie instynkty

zwierzcia i ca marno czowieka w sobie. Taki
szczcia nie zazna i zazna nie moie. Jest w tem

i ludzka zemsta, i Boa kara.

Zastpiem suremu drog przy drzwiach. ciskam
sobie dod, palcami trzaskam, wargi gryz: bom nie

wiedzia, czy wylecz, czy dobij.

Wreszcie powiedziaem:
— Ojciec, mor... moebym ja zagra... aa cubi^.



Chcia mi si na siyjc nuci, ale utrzyma rce
na mych ramionach, potem wsadiii je do Idetzrni, wy-
ót\\ usu i rxek protekcyjnie:

, Spróbuj.

"

Zaprowadzi mnie do rcstauracyi i za mojego ru-

bla zafundowa mi piwa. By uprzejmy i gocinny:
com yk ze szklanki pocign, dolewa mi popiesznie.

Po raz pierwszy w yciu zapyta o zdrowie.—Kiedymy
ju kilka butelek oprónili, przysiad si do mnie, zapa-

li papieros.'!, gadzi siwe wl<>s\ i. blednc dziwnie na

twarzy, rzeki do mnie szeptc-iu:

— Ja ciebie, Wadek, psu nie chciaem, ale to

jedno wiem,— i tnk mi Panic Boe dopomó, jak szcze-

rze mówi: ty byby nowy, wiey, genialny, gdyby
nie kobiety. One ci gnbi, krew tw tocz, mlecz

pij, mózg <is. One teraz wszystkie do ciebie pezn,
w^ ! 0|)lotIy ci, optay, pier ciskaj, talent

w |.. . .ach chc zdusi... Mnie wszystko jedno:

bierz je bodaj wszystkie,— ale potem plurt i przepd,
bo to bydo jest przecie, gad zinmy i leniwy, i nie

wi si ze zwierzciem, nie wi, chopcze; bo kiedy

z ciebie wszystko wyssie, to si kiedy noc, jak kot,

do óka zakradnie, tu na szyi w wielk y si wgry-

zie i krew tw serdeczn do ostatniej kropli wyopie.
Taki gad on si nazywa...

Ciebieby banda impresaryów po Europie obwozi-

a.—O Wadek, Wadek!.. Tam, w Paryu,— w Ber-

linie,— w Wiedniu,— tam nas ceni! Nie klaszcz, nie

wyj, nie przeszkadzaj, jak tutaj, lecz rozumiej, na

równi z piszcymi uwalaj. Tam ma walor intuicya,

bo oni maj za duo szkó i wiedzy; tam wielbi puls

ycia indywidualnego, bo szare s wielkie miasta... Co
ja mówi, oni nas tam bardziej od piszcych szanuj,

bo ich bibua, pisaniny, literaty przytaczaj i nudz.
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M\ ^^ >^ iineoi, jesteimy micchrm,
i/.;, .^^;.K.'n -m w tywyn clowieku...

Utrrat to Uamliwy k ^nt,— aktor ma ttcier du-

si^.— Tak pku*. . Sic \Mcrtynl C<yuj gairty cu-

Piwa miai jul widocmie aa wiele, fdyt picici

w tlól udrrzyl i knyknl, al echo ronioalo po taU.

— Ftgaru ! — Frankfurter Zeitung

!

Wywinai aic kelner prxed stó i tlómaczy, e nie>

ma tych gaiet w restaurac>'i.

— Przynie i kiosku,— rozkaza ojcirc krotko.

Kelnrr stal 2 min jfT\in.isna 1 Mi./<I»r\(l<>\v.ii»,

Ojciec imarsiczy czoo.
— Sysza krlnrr, com rozkaza?
1 spadajc natycluniast z aktorskiego tonu, doko-

czy po twojemu:
— Poszed precz, bo zabija

— Nieche ojciec nie rzuca butelek. Awantura
bdzie...

Spoclunumial i lUMroiyi si mój star>\ Wydao
mu si, e jaki um klient dobrego krawca i fr>*zjera:

hrabia czy kttpcz>*k od ssiedniego stou prz>'patrywal

mu si arogancko. Stary pochwyci dopiero co odkor-
kowan butelk, w>'pi j duszkiem, posUwi z impetem
na stó, nogi na krzeso zaoiy i rozpi kaaitielk.

— Niech kelner?.. prz>'-nie-sie ! c>f^roo!—zapie-
wa na tremolo.

A potem do mnie znów si prz>'siad.

— Bdziesz gra, Wfaidek?.. Shichaj — woU,
chw>»tajc mnie za bary,— ty jutro; ranie i siee po-
ms ,iaz. 1 nas wszystkich. My wszyscy jestemy
biedni ludzie, bo nie wiemy, dla kogo i po co sw du-n w sznaty targamy... Ptomieniem krwi twej mo-
dej roznie jutro wielkie wiato duszy; niech tamd



mrui) oc/>, nirin >m; mu i /..j, wlj, podlc, lepe gady!..

Ty im si wgry w serce!— niech poznaj, c jett pu-

ste; bij po gowach obuchem!— porusz leniwe mózgi;

po kaldunach sytycli kop !— odbierz im spokój . A du-

sze ich w kale nurzaj ;~ drwij. /niM-ij
gjc j pluj!— po-

wUaczaj im mózgi w brzuchy. czy si— i roz-

pezn si kbiskami gady gnusne, cikie i leniwe;

pene strachu i pokory... A my wtedy:— depta!..

Pucimy za niemi tony marsza aobnego, lub taniec

szkieletów, i nu szarpa, targa, rwa w strzpy mar-

ne dusze! Bydo, owce, kaduny! Ha! Ha! Ha!....

miech by zrobiony bajecznie. Wpad jakby z ci-

chej ulicy, basem piersiowym rozleg si po sali, zahu-

cza echem jak organy i ludzio^ usta zamkn. W sali

ucz}'nilo si cicho: na szczk noa ludzie sykali gniew-

nie, kelnerzy zatrzymali si po«irodku. Patrzano wy-

cznie na nas.

Ale ojciec ju tego mc wicUia.

— Ty,— mówi, uderzajc mnie pici w piersi,

—

ty, bydl niskie, do nich pragniesz teraz przej! e-
ni si chcesz! Bdziesz handlowa, szachrowa, ydom
po biurach si wysugiwa, ykom po sklepach, szlach-

cicom cielta hodowa i tuczy?

Nie odpowiedziaem mu nic; musia jednak z mej

twarzy co w^Tzyta, gdy umiechn si cicho i napi

piwa.

Wyznaem mu wtedy ca prawd: mówiem o tem»

jak si cieram i zuywam z dnia na dziert, jak dzi

ju, niby morfmista, trucizn tylko doby co z siebie

potrafi. Stary pocztkowo wierzy nie chcia; polem

wpi si rkoma we wosy, opar gow na okciach:

myla i sucha. A gdym mówi przesuwa, unosi

nieco gow, biaka wywraca i tak si wpija we mnie

tem spojrzeniem dziwnem.



— Bywa, bywa, — mmcsal pod konie-,—cftaii
tylko JMini djueil, jHmi wkma, jedna miloi. Dii
wicej nit dawniej . . . Motyle, jftki, my,— poten gady

!

W>'prottowal tic wroicie titjrwBo.

— Na dugo «c cenitt?

Wmiazylcm ramkiniini.

— To aaleiy.

— Od kobiet?

— Chodalby...

— A poien?— p>tat wlepiajc we mnie przewró-

cone biaka oczu.

Oilód mnie przebieg po ciele. Dotychczas nic

myilalem o ten, com %)| ojca apojrzeniu wtedy wyczy-
ta; nie mylaem o u|>okurzeniu.

— Jeieli kobieta,—zacz ojdec, wpatrzony bd-
nie przed siebie,— nie wiem, jak si u twoja nazywa,—
jeeli tym lubienym a wsgardliwrym umiecliem, w któ-

rym waciwa dnaia kobiety »c przejawia, teta d si
bdae w wyHygl twarz :— podóas gdy inny, wity,
nowy, mocny bdzie j tsknemi oczyma budzi, pod-

nieca, rosnamitnial?..—Ot taldcj doczeka si w ty-

ctn godziny i kolMety nie zalMI.. Aktorem jeste:

wmyl-te si, czuj,— przeczuj wasnej modoci ko-

niec... A jeteli drugi tam na scen wejdzie, podpa-

trzy d, okradnie i zupi— sobie na karjer? jeieli...

jeieli okrzykn go genialnym, dlatego tylko, ie ty ! ty

!

ty! tak t>ardzo derpia?.. Jeteli ludzie d porzuc, psy

tob wzgardz, d>*rrktor d wyl«-i«-?.. Wrli kri ...

Im . . . r

Ojciec schwyci si za gow: krople rzsistego

potu wystpiy na blad jak chusta twarz Rzud si
w gib kanapy.

— Jeteli kelner d gazety przynie nie zechcel?—
«•



kriykni|l, labeUcoul co i roiplakat si tak straszliwi*

.

te wszystko porwao si z miejsc.

W rrfltauracji wszcz si szmer, potrni jaki
/gielk i |>ogwar gniewn}*. Ludzie woali krlnt row, pa-
cili z haasem. Kobiety w)'chodziy z wyrazem prze-

strachu i wspóczucia, ich towarzysze z grymasem nie-

smaku nad t^nn paczcym starcem.

—

Wyprowadziem ojca na ulic. Upiera! si, e mi

szampana zafunduje, cho<^ do tego piwa ja dopaci
musiaem.

— Przyjmij ode mnie,— prosi, caowa, przymila

si. I ledwo stojc na nogach, cign do drugi^^o

szynku.— Przed samym domem wytrzewia jednak.

— Jeeli?..— zapyta powanie i mylco.
— ja nie bd mia czego aowa,— odparem

spokojnie.

— Chcfsz ze mn?..
1 zrobi jeden z tych swoich ruchów nie do po-

wtórzenia. Kk tylko skin i umiechn si . . . Jak ? .

.

Bo ja wiem! Tak si moe umiechali dawniej ci, co

na stosie ginli: byo w tem^i politowanie i wzgarda

i al serdeczny za gupiem yciem pod>ch ludzi. Zwie-

si gow i pokiwa ni do swych myli.

— Ali right!— zawoa na poegnanie jak cyrko-

wiec
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Na drugie dofldal mnie i tlnegl na kaidyoi

kruku. W poudnie nic wytnymal i nartucil tic na

mnu*.

— Grac bd/H*^/ ?

— A no...

— Mów, co tobir. cilowicku? Pi chcm? T3r»

i wctoraj nie wiele iiió%iril.

— Tcmknic...
— To weii^e j tobie!

— Poctekam, al mi j rodzice dadz.
— Al d wytchnie, iwietrzeje i ulgnie si do o-

tarza!

— Poczekam.
— Ocknij ty si! Ty prz^cic nic nie mylluiz, na

twarzy widz, e nic nie myiiisz! Jul masz na swej

gupiej gbie idyotyczne pitno narzeczonego... Ty mi

dzisiaj porzdnie gra musisz!— krzycza i trzs ms
za ramiona.— Ale to niepodobna, eby ulci zadowok>ny

z siebie kretyn uczciwie co zagra... idi do niej,

—

czy co!?.. Spraw sobie zdrad,— czy jak!?.. Rób
co: porusz, porusz bebechy! Ty, gnune, tpe, narze-

czone bydl!
Ojciec trzasn drzwiami i zostawi mnie z m

bezni]r^iio4ci.

Dawniej inaczej bywao. Dawniej, gdy w)'szia

ode mnie która z tych kobiet, pozostawiwszy po sobie

apach dala swego, atmosfer od pieszczot depl, od
szalów jeszcze duszn i nieukojone dze;— wówczas,

jeli la ni nie pobiegem, tulcem si jak war>'at po
pokoju, w gstej dymnicy od papierosów, i wlewaem
w siebie, co byo: koniak, wódk, wino. Targaem we
wspomnieniach kaidy drobiazg mych upoje^ odurzaem
si wyobrani, coraz nowe ukadaa mi ona obrazy
w dziwnej jakiej sceneryi grol>ów, kocioów, cmenta-
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ny. Kortciylo lic Mwtte tu w potylicy bólem ottiym
i nafiyin, jak pod xiron wod, trzeiwicnirm. Wtedy
co gryzo, rozpierao w piersincli, i\ini\ w usu si t-
ctylo: ten, w ciao ju weszy, wyrzut i bóL Wtedy
czuem jedno tylko: brak, brak i jeszcze raz brak do-

kuczliwy. Papierosa?— nie to!.. Wódka?., nie!..

Jado?., nir!.. To ciao si kurczy, jak gad nadepta-

ny, a brak tu, tu— w duszy . . . Jedno, jedno tylko so-
wo, co si wylizno z pamici, wykrado z myli ;-^

jedno, wypowiadajce wszystko, ostatnie, wielkie so-
wo :— okrzyk ! .

.

1 szukam jak waryat t^o sowa, a niepokój mój
wzrasta, skupia si, przechodzi w napicie szalone.

Krzycze chc : . sowa , sowa !
" 1 wiem, e o nie i

priede nie moe; czuj tylko, em myl m rozogni,

pogna, e szaleje ju sama:— jui mnie opanowaa, p-
dzi i ponosi mnie tam, gdzie jest jui chyba tylko czar-

na moc ducha. Chc goni, pod>' za wyobrani
m, co z wadz duszy mylcej ju si wymyka...

Znajduj natomiast, tryumfujcy, znajduj to, co mi ka-

pryna pami w tej chwili przyniesie... Mam wreszcie:

Oo mój ywio. la ciemno ponura.

Jh do otchani myl moja natrty,

I mttskaCMOHo. jako cirmna chmuro.

mai ophnKa. Myl gdy w ni pohiety^

IVraca zhikaua i wnów 5iV tmnyka

W atnnych marweninch

Albo to ostatnie:

Dwmaj ja me chc zabija

Bo kadt sowo do sena tdomt

1 juko saiyti drtsuMm j$ oaihi.

A pottm dhtgimm rozpamitywaniem.

Jdk or pitkitimy rozpali si m lomt
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i potnm, poitm .

.

. imim ^rymio moim

Air co ni poetja! co mi cudie bóle! Pc<Uc do

(catni: wch mnie tam prowadiL Wpadam na pust

Hccn, na it deski moje pochyle, i imiejc ««, i paka
... Mój wiecie jedyny! tycie moje! priesMCie-

ae krwawr! aiemio ty moja obiecana!..

Diiik, ojckh: wynedl, drzwiami z pogard tnasnl
i pozcMUwiJ mnie w ogromnej, nudnej trzewoci. Wie-

<iialem tylko, Ae migiem dzi gra, rehabilitowa aiebie

i ojca, co mnie pobudzao do wzmazania ramion; ja-

kie wiata wielkie zapala^ (to mieme byo popro-

stu); wtacza mózgi w brzuchy—(itary idyocieje dziw-

nie szybko), w>Tzuca wieAce precz... Jemu te wieik-

«e i spa i trawi nie daj. Z pierwsz szklank piwa

yknie uk myl o wiertcu i upije u% jak zwierz,

a polem daje po knajpach dzikie przedstawienia... ju-

nleoszowe.—Jeli ja si jul zgraem do ostatniej kro-

pli krwi, to stary si zmanierowa do kosteczki...

Aktorzysko ! .

.

Zaczynaem aowa wczorajsz>xh postanowietL

Rozgos aktora?! Przy tern mimowoli myle trze-

ba o modych pdrakach ze szkoy, zaczynajcych jui

szuka emocyi, o entuzyazmujcych si ydkach z lom-

toru, o iryzyerach, którzy z gaeryi i przez pisemka

iNiikowe zawieraj z aktorami .amitie du cochon* ; wre-

szcie, o t>'ch ubunach wyrostków niewiadomo skd
wasajcych si wieczorami przed teatrem. A poza-

tem: dziennikarze zbyt gadatliwi, mecenasi zbyt milcz*

cy, oraz Idlku grubych panów, cz>tajcych o nas prz)'

rannej kawie dla tego tylko, e reporter i redaktor je-

go gazety nie mieli, prócz o wypaditach miejskich, ab-

sohrtnie nic wicej do powiedzenia.— 1 to staremu du-

sa w szmaty potargao.—Trzyma si tego potu



i gni nuEcm i nim, da w ofierze ycie cale. Skrom-
ne to powoanie, za mnia rólka...

1 temu da jeazcze w ofierze j, Zochn?!..
Dziwna rzecz: ilekro o niej WH|>omnc, tuman za-

pomnienia przysania mi wiat natychmiast. Nie widzv»

nie sysz nic. J czuj
;
jej twarzyczka jasna, .iKf>dna,

spojrzenie bezbronne i ta dobro wielka, co z jej uczu

na dusz mi si kadzie, rozbrajaj mnie sodkiem, ci-

chem, dzikczynnem marzeniem. Modl si do jej wo-
sów, do poruszenia doni, do okrg^o ruchu ramkm ..

.

1 widz, tak znakomicie widz... Do, na przykad,

by, przebi^szy przez pokój, przysiada na krzele,

a stawaa si tak zamknit w ksztatach, tak

n w ruchu, tak doskona w kadej Unji, e yj -równi-

n suknie wydaway si jedn fal mikkiego jedwa-

biu, opywajc posusznie swo>odny ukad jej ciaa.

A przytem ta, przez umiech przebijajca, niewiado-

mcMl sw^o wdziku, to pitno kadego arcydziea:

spokój, dumny spokój ycia . . . Otaczao j co niewi-

dzialnego,— czuem to za kadem zblieniem: biaa mi-o obejmowaa j ramionami i caowaa umiechnit
w czoo : . T)' do kochania stworzona. "

Tamte wszystkie: kochanki, ony, przyjacióki,

zywaj isi z nasz myl, z przyzwv i*>m; po-

wszedniej. Ich si potem waciwie i „i^da, nie

spostrzega: czuje si tylko ich obecno; w oczach ma
si je takiemi, jak nam je pierwszy b)'sk mioci w pa-

mi rzuci... Ja przez oczy tak wchonem j w sie-

bie, tak-em ciao wasne ni przepoi, e gdy na chwil
zapomn, ockn si wnet w przestrachu, jakbj-m dusz
wasn zgubi. 1 szukam niespokojnie, i zno%Kru zoba-

cz; zdziwi si, i znów pokocham, i do nieobecnej

znowu! zatskni. A po umiechnitej szczciem twa- *

rzy liy gradem si lej... O, ja naprawd kochaem!..
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SMic apatraony gdae w praeatrje, widi j
I modl Aic do niej wspomiuenieoi . . . Nie tkn ci, im^

ruaa, Awiu ty moja! obietnico spokoju, wytchnienia,

uczida! Pny tobie odrodi mc citowiektem, odmlod*

niej ucmdcni, odetchn *wieto4ci twoich marzert,

iikof pragnienie pachnc ros twego ciaa, nie nias,

iwita ty moja!.. Pcnkiaj twanycsk tw ctepl, da
mei tw.ir<y priytul, ograej wyabl twym pierwszym

ncem, w>*pieS^ wiei>'m puchem twych policzków . .

.

1 OH- bój n... W donie obie ujm, widokiem si na-

syc, w\'pieszcz, wycahij, w pamici zapisz . . . Pokal

tw* lkliwego ptaka bia szyj, poka, dziecko. Wyca-
uj t\ Nie bój si, Zochna, nie t>ój si, nie...

Nie tk nisz, wita ty moja! Obietnico spoko-

ju, W; nia i szczicia... Widokiem si tylko na-

syc, w>*pieszcz, wycauj, w pamici zapisz...

A Zocma szeptaa:
— Mój . . . mój . .

.

1 krya si twarz na mych piersiach.

Kaprysi mi dzieciak pocz>'na: W3'dynui wargi

i puszy si, rczlu w hddach suloii chowa. Przeciga
si leniwie i pada na kanap. Kaie sobie znosi cze-

koladek, sodyczy, alejei nie chce: w^Tzuca wszystko,

—

ie niedobre ! Mylaby, ie Uda chwila zmcz>' si
i zanie, rozrzucona niedbale na otomanie. Lecz oto-

MTfwm si: pokazaa mi czut>ek jzyka, zakrcia si na.

picie, zaszelecia sukni i— ucieka.

— Paskudny!— woaa na odlocie.

A za chwil znów powróci
Czasami si zapamitywa.
— Zochna?..

.

Umiecha si mikko, ciepo, a szyj ku mnie w\-.

* ciga.—O mnie myli,— dobra Zochna
!

'

— Wiesz, — mówi, — wiesz, Waduchaa, — ai mi
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cUiwno,— ja si dehie wcale, ale to wcale nie boj.
Priecie to ty,— myl!.. Ty! Ty!.. Chodi, poca-
uj!— Tuuj, i tu— jeszcze.— Och, Boe, jakbym ja d
ugryza... Ale ja niedobra jestem!..

i znów duma, rozwala, czoo marszczy.
— M!..— pociesza si wnet pieszczotliwie i sia-

da mi na kolanach...

Siedz jak w odrtwieniu i wspominam,— bez ko-
ca wspominam— tskni! Czasami silniej to we mnir
uderzy: Zosi drobne rczyny jakby mi gow wtedy
Gdakay.

21rywam si, otrzsam . . . Posyam po wódk, grzz-
n w dymie od papierosów; powoli zaczynam ody-
wa : myl . . . Tsknota ? To jest uczude dla zwierzt

w menaleryi. Ja tej trucizny jeszcze nie znaem: mnie

wszystko w por przychodzio, nie nauczaem si cze-

ka. Tsknoui!?.. To r'
-'

•
. wilgotne, zatrute po-

wietrze: niem umiej o<i ' tylko marzyciele. Ten
tar suszy przedewszystkiem najbardziej subtelne kwiaty

uczucia: wspomnienia. W kocu niema cz^o wspomi-

na, zbrako chci silnych, tylko tsknota pozostaa.

Wydaje si czowiekowi, z przyzwyczajenia do ciasne-

go kóka swych m3'li, e czego pragnie, i ta uuda
dobija go do reszty. To tragedya marzyciela, dramat

idealisty, farsa ascety!..

Pij wódk: myl biegnie, pynie, ponosi... Chodz
po pokoju, mówi ze sob, deklamuj gono: ,Marze-

nia ! . . Marzenia ! . . Obwise i bezwadne, na wypalo-

nym grunde tsknoty, trac i one swe %yXe rozkosz,

mikkie uczuciem barwy. Póki je ar w popió pami-
tek nie rozsypie, wysysaj chciwie ros z r •••'•' szych

zaktków duszy; niby jemioa zapuszczaj •
•* co-

raz to gbiej w sam rdzert swej otiar>', w naj istotniej- *

sz cz jej ducha i pij z niej chciwie dawno myli.



ucnicu, nadiieie. Widnc, roiplcniaj tif jak kkol,

imchwAWctii umytl, jak poknywa, tucbeini badylami

odyg bei kwialów, be< woni, ba deaui... Dawny
kwietnik lafenia si w jaowy ufór: warty si na nim

kietkajca myil, prtepada nowy lasiew, gin dawnych
pkioki... A kiedy mc tak pneniacienie manccgo
dokona, wówctas ocknie si moie i icrwie zbjt wiei-

kic jego pragnienie tyda. W gorczkowym porywie

C2>*nu, w dyaba ambic> popieliako ora bdzie, a tmut-

uym anioom dobr>*ch chci stuletnie dby na niem &«•

dxic kale. Z dyablcj orki i aniebkiego zasiewu wiatr

si zaSmieje, obfite niwo zbierze ludzka niech, po-

kosie dioroba zagarnie, a dziedzictwo wdl jeszcze

bogatego gruntu obejmie mier ...
*

Ave! Prz^jdit.. Ja i uk na mier skazany je-

stem, bom si na miedjdane grosze chwilowych powo-
dzeik rozmienia i rozda doszcztnie; bo tslcnota mnie

wressde re i pali...

A poitm dhagmm fOBpmmiiymmmm

S$tum si dugim i €iikinm kcmamUm . .

.

Nieclie mier teraz, w tejle chwili, po mnie
przyjdzie, ale niech mi j na rkach >'w i depl przy-

niesie i niech mi j rzuci:

Masz!.. We!
A wtedy dam si dyabu w zamian. Tyle mam

w sobie mskoci, e potrafi odda kart ycia za to,

na com j postawi. Bez wahania mierci si oddam,
szyj jej obnai:

Masz! Wei i ty z kolei...

Byem jul pijany : stojc porodku pokoju, szar-

pnkw i za konierz i obnayem pier.

!

I



w trjlr chwili drzwi zaskriypialy i rozchylio si
czarne wntrze. Parskni|em imiechrm; w tyl si po->

daem. Strach mi oczy zaokrgli, skór cign na

twarzy: stoj i dysz ciko; w sobie si zhicmm

i piersi kurczowym ruchem przysaniam...

Na prc^^ staa Zoka w chustce na ramionach.

Rzuciem si ku niej, chwytam w pól, rkoma gowy,
twarzy dotykam . .

.

Ona ciaem:— Zoka moja!
— Dziecko,— krzycz i ci-ij^n*,- j;| pl.« -«»-

bie— kto ci tu przyprowadzi? Mów! I 1?

Kto mieszkanie wskaza ? Mów

!

— Ojciec twój — wypakaa.
Poznaa, em pijany, czy te i.i y j dobro anieU

ska swój instynkt miaa? gdy zbliya si do mnie

i w chodne rczyny uja me skronie.

— Nie gniewaj si na mnie, Wladus, ni«- inariw si»..

— Masz zy moje,— odpowiedziaem, patrzc na

ni jak w obraz.— Bóg widzi, nie daem ich jeszcze

adnej.
Caowaa oczy, wypia zy wszystkie. Ale trzewo-

ci, opamitania nie daa.— Drzwi si uchyliy, wsuna
si czyja rka nad podog, wstawiajc do pokoju wy-
sok butelk i dwa kieliszki, co z brzkiem upady na

ziemi i potoczyy si na rodek pokoju.

— Pij!— rozkazaem, nalewajc kieliszki.

Dzwonia zbami w szko: pia. Potem trzsc
si rk odstawia niezrcznie kieliszek na brzeg stou.

— No, widzisz !— i kieliszek ci zbiam . . . Nie, po

co ty mi kaesz pi':"

Ju klczaa na ziemi i zbirraa skorupy.

Podniosem ptaka z ziemi wysolco, wysoko. Koze-

miaa si. Ale potem, gdy na kolanach si moich

znalaza, gdym parzy j pocaunkami,— wówczas we-
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sidMK'* ru i drugi, niMlnyli iic gdae %irirUciinni

ociyma . .

.

I irammiala . »

.

Ociy jc] deiiiste rotwary mc sktoIco i mit>xhmia»t

prx>'«kNuly nc netami ; w lu|Uch ust co zadrgao silnir.

Biaa bjrta lui twarz>% nozdria pulsowa jej poczy.
Po raz pierwuy w lyciu rzucia na mnie dumne,

wyniose spojrzenie. — P^ ja«iycli wosów, zaciesany

aisko na tyle gow>', w cttldn powika)^?! splocir

opad j«*j na rami... O ten umiech ! wzgardiwy, zim«

ny, dumny... Ja go zb>t dot>rze pamitam!.. A jed-

noczenie ten ciclld splot warkocza, opadajcy szybko

coraz niiej po ramieniu i rozwijajcy si nagle w zot
poyskliw Ul.

Zatopia mnie u iala jasna...

l^.J % iV .

Ojciec wlók mnie do teatru pod rami, a gdy Zo-

sia dogonia lus na ulicy, namawia j agodnie, aby

bvta roadn i wracaa do rodziców.

Id do mnie,— prosiem.—Wróc po teatrze.

Pozostaa w tyle, czuem jednak, e idzie za namL
Stary mówi co u wejcia z portyerem, wskaza

na Zosi i zakoikczy jednym ze swych ruciów doni.
— Fm! — gwizdn, machn chustk jakby kogo

od bramy odpdza.
Byl wesó i dobrych myU. Poprawia mankiety

I krawat, a do mnie mówi:
~ Wiesz, Wadek, gdyby nie moje laU . . . To to

nieboszczka zmartwychwsula ! To otwarte i jasne czoo.
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te uki brwi i tu — ten lakrój nosa; utti, w glbokini
jakby oddechu zawsze uchylone... Co ta dziewczyna
ma za zby! Tylko e nieboszczka brunetk bya...
Jest w ludziach co takiego, jest ten pocig do typu:

gatunek w nas w)'je... Ale trzymaje t>' si... no! <—

>

Wadek!.. Có u stu par dyabów, wszak jestemy
mczyni I .

.

Ja byem guchy.
Air wiata jasne mnie oblay, zapach nasz po-

czuem. ^
Dzi zrozumie nie potrafi, jakim sposobem olepi

mnie wówczas mogo .podobiestwo " sztuki. Rzecz bya
dobra, tylko a cika od zda okrgych, gadkich,

rackich. Autor wiedzia o tem,— spodziewa si od a^.

rów duszy. Trem mia: ycie dusio go zmor cik.i.

1 ja draem na skórze, nie z obawy jednak, lecz ze

zbytr--— •-: I-: -: 'iszy, co dla gry moe jest naj-

sako< KKlzi na scen— ustao i to...

1 wieczne te dziwaczne, za wosy podcigane .po-

dobiestwa", które jak byskawica przesuway mi si po
gowie. Starego widziaem: siedzia, kabotyn, z .Figa-

rem" w rku, cho trzech liter po francusku nie sklei;

siedzia i oczyma wieci. .Czeka* — pomylaem. 1 znów
mi mier na grzbiecie siada. .To si sianie, napewno:
zgram si w proch, w nikczemno, w gadu zimne ciao."

Szo,— szo przezemnie.—Jest tam pod koniec nie-

ma scena... Ju mu nic nie pozostao: nadziei w yciu,

oparcui we wasn^^ch mylach; zbankrutowa na samym
sobie, nie umie i nie chce broni si przeciw nieszczciu.

Prdzej czy póniej wszake przyj ono musi, bo ródo
swych nieszcz i przeznaczenie wasne czowiek w so-

bie dwiga. Po có si wic broni?.. Autor jak zwy-

kle : rzuca aktora w fotel i stawia kropk. Jam si przy-

par do ciany : stoj i myl ... A tu cisza huczy. Gdzie
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mUUi na ulicy powói nturkocie; mury gtosi* Kum xa-

kastle na widowni... Scojc i myiUc o tobie; poiein ociy

podnoti^, — tpoMrsegam ojca i .Figarcin.* S|>adio

2 piersi: wcttchitlrm. 1 ten ruch, to wciorajaie ojca

flldnirnie i^k... .AU ristit!* pomyilaJetn. I inowul

Tam fdiie nagaleryi ktoi odpowiedaial: wettdml
aaeroko, swobodn piersi. .Dziewczyna moda*— my-
l, i zy mi si wal do oczu. — Stoj, umiecham si
I gow Idwam jalc ojciec wczoraj. Potem ten efeirt ze

stryehuiiem. Nie cierpi! Na scenie mierdzi, a ludzie

posz si jalc Iconie, zamiast si skupia. Ale teraz wy-

daje mi si, e tam za scen, w tej chwili . . . ona, Zocli-

aa, sobie... do piersi...

— Jezus Mar>'a!— chc krz>'kn, ale co w por
MM gardo chwyta... 2^trzepotaem si t>*lko jak ptak

i id, wargami co niby mówi, czepiam si mebli, slii-

niam, potykam i tu, tul, u bocznych drz^, które mia-

rm na zakoczenie uchyli, wal si ciko na kolana.

Czoo do framugi przykadam i... zr>'wam sobie co
w piersiach. Czuj, jak pka jedna, druga, trzecia stru-

na: wszystkie po kolei, wsz>*stkie, na któr>'ch ludziom

smutek, ial i rozpacz graem...
Star>' wsta w krzesach z .Figarem*, oczy wy-

trzeszczy, — drty z radoci: widz to, czy te tylko

czuj.

Mole jui przyjsc — skoczone. — ivurtyna juz si
chwieje, osuwa; jui mnie od wiau oddzielia. — Ci-

sza... ja wsuj, czoo z potu ocieram i cichemi zami
pacz nad sob, nad tem, e dobrze graem, i nad sr

\atm agodnym, co mi wstrt do samego siebie z pi -.

stoczy...

Runo wreszcie.

Podciodz do rampy, kiamam mc i usn



Wirniec podaj, kriycz, klaszci, tupi... Bior wie-

niec. ,Zas? / nu autorowi i t ó." Biegn ted ' i-

lisy i ch\v\ > r^kc tustego pana \% dugim u.

Poskoczyl jak baletnica, tr>'ka, dzikuje.—Tum naylcal

si cudzego )ólu: klaszcze, liuczy, jak w ulu, ' m
zgiekiem si przelewa. — Dziennikarze i mect j ;U-

ciaj autora. wiato ganie rzdami. Tabuny wyrost*

ków cigaj si po galer), donie w trbk skadaj
i rycz ochryple:

— Borowski! Borowski!

Wychodz raz jeszcze i tym najbardziej* u nas

wj^ardzonym, a moim najwierniejszym posyam od ust

causa. Wszcza si na górze gonitwa, ttent, tupanina:

chopczyska bij si i kopi nawzajem, a mnie przez

dort w ucho wrzeszcz:
— Borowski!..

Gdybym którego z nich tui przy sobie postawi,

spojrzaby prawdopodobnie sw tust od potu twarz
i wyupiastemi oczjnna; gb-by wnet ro/

"
"

;<

mi w ucho me wasne nazwisko. Potem- ^_, ^ , . .z.uiii

chlupn, nos rkawem utar, donie do ust przyo)'
i znowu zahucza:

— Borowski!..

Jeden z nich rzuci mi nawet z entuzyazmu podart
•czapk. Za t hojno dostaby w domu cigi, gdyby
nie mój ojciec. Star}' zwlók si na scen i znalaz dla

siebie robot: móg co dumnie precz odrzuci i w in-

nych troch okolicznociach przez nos zawoa: .Bydo,

owce, kaduny!*
— A co? — by^'

I
jego sowa do mnie. —

Ten ruch mój, h? Prz\

— Przyda.
— Bierz, ja nie broni.
— Bior z kadego czowieka, co mi potrzeba.
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— Taakf.. Nowin mi ojciec nic ninpooujes, bo

to tiarolytiui OHUMera.

— T oyuiier ty cay stwonony.
-* Zapetaie nicpotrietmic wogóle itwonony.
— Co ty, winio, pleciess?

— To, Ir xa nic nic jestem wdaccfny, nawet a
lycic.

Ojcu ? — (biaka mu m^ pnewraca xacxcly).

- Nieoatrotny kochanek atwo nim si sujc. Do
wacunku may powód.

— Pies.

Tak rosmawiajc, i»'>'cho<lzimy na ulic. Naokó
wsjynko odeica, pluska, cilapie; mokre bruki b>*szc2

od wiate i pognbiaj ponur ulic, jak zmatowanc lu-

stra. — Stary chcr widocznie spraw zaagodzi.
— Jeste pody,— mówi,—jak wilcze szczeni, ale

ulent mass olbrzymi.

— iViem.

— 1 to, le pody?
'— To pnedewss3rstkcin.

— Pysk mass tylko ruchliwy,— agodzi i, rortwo-

rzjTwszy parasol, uj mnie pod rami.
~ P3rskiem grasz, pywttiiem swiekatiT. i obie naiety

niejedno wybaczy . . . Chod si csego napi. Wcsoraj ci

ot>iecaem. Jedn wdow tylko . . . ót>* mecenas poyczyL
— Ojciec aktorkami zaczyna handlowa?
Stan jak wr>t>'.

— Czego ty mnie kopiesz? Za co ty staremu ojcu
^' Ktb plujesz? Czowieku! Szczeni t)'! Suchaj: i ja

kiedy taki, jak ty, talent . . . Przecie i ty chyba
nie wierzysz w to, co mówisz. Da, — wziem.

A csord mi do niego, czorci mnie do tych szmat ! Tfu,

ps... kr... kobiety!

3



Punirm go.

M/, ojcirc, — mówi ...— Na lito bosk, mz ; .

.

I<1/, H{Mj sir j.ik (izik.i winia, tucz butclld, beci po knaj-

pach, ale mnie zostaw. Zontaw mi t reszt, ten ochap
czInwirkA \vr mnie-.

Dostali widocznie swego uderzenia krwi do gowy^
bo si zatoczy na chwil. Potem w starczej, bezsilnej

zh)4ct cisn wasny kapelusz o ziemi.

— Becz po knajpach? — powtórzy ochryple.

I cho jeszcze nic nic pi, schwyci jakiego prze-

chodnia za piersi.

— Syn !— woa, kurczc si i celujc we mnie du-
gim palcem.

— Czego ty mi j sprowadzi?— mówi, nastpu-
jc wprost na niego. — Po co do tej budy przekltej

cigniesz? czemu mi moje ycie ulicznikom na pastw
rzucasz ?

Ludzie zaczynaj si skupia
;
ja wycofuj si i od-

chodz.
— S\'n ! — huczv starv na ulicv. lak w tra^^edyi

Szekspira.

Bi^n kusa i wpadam w Ihm /iui<;. Tu, nie czujc
si jui na oczach ludzi, zwalniaut ki oku i czekam, gdy
awantury pubUczne starego niepokoi mnie ju zaczy-

naj. Tam ucicho nagle; ludzie rozchodz si ze mie-
chem. Czyby starego do doroki ju wsadzono ? .

.

Gdy tak stoj w niepewnoci, wybiega z za wga
jakie dziecko w chustce, prz^^pada do mnie, tuli si do

mego boku, jak pod skrzyda, i wyrzuca w jednym
okrzyku:

— Wadek, Wladusiek, Wadek mój

!

Wziem to piskl na rce i zaniosem do domu;
przemoka bardzo.

TjB -, L T — \\\\\'r.rij\' ^*\'\j\''' ...» ......«^/^l(^ y/«AA.HN'*«<^
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Oidec dal prted ibiigowiikifa drugie pnediUwie-

nie jubikrtiMTOwe. Wwikalm priytem w jakie lajde

I ofkercm; dosta od nkgo po ucbu, a na wyfojenir

koi^. Gdy po dwóch mieaicach wytied,— byem ju
tonaty.

Pieiiicd<>' brako nam usta%iriciiiie : potycaki, han-

dfatfae^ kMDbardy, nabieraiiie mecenasów... Ale cscn

to wtaystko byo dla mnie woImc ssca^cta, jakiefocit

nanawal Csulem tak radoi, wiosn, tak peni )*-

cta, ie!..

/efólów nie pamitam. Wiem tylko, te le byo.

Lidio didao w dodatku, te tatuka bya cudaoaemaka.

Pn>' swojaldei oiMtabym si na adobytem stanowisku,

a tatukbym pooyL Ta prsesaa jednak praez sn'^"*^^?*

jako nowo repertuaru wiedcitokiego, i x t plomb
dawalimy i na scen. Nieobecna a sagadkowa wiel-

ko powalia mnie twarz na ziemi, wiedeczyk wlaz
na mnie olMenia nogamL Nie nadaj si do sztuk oby-

cnjowo-oesacsaskich, do .Familien-dramatu*, — mó-
wili dziennikarze. Ha, sfery w sztace byy moie i miesz-

nartskie, ale familia stanowczo ydowska, jej dramat

z dziennika, a obyczaje z kucimi. Tak-em si pociesza,

bom ogromnie potrzebowa pociechy. Tak bardzo chcia-

o si oddyclu waanem asczdem.
W chwili bedy wszyscy na mnie powstawali, przy-

sza za kuksy ioaa, z wilgotnemi jeszcze oczyma, z nie-

wygaa na twarzy ciekawoci i wypiekami na policz-

kach. Odcigna mnie na bok: miaa co bardzo wane-
go do powiedzenia. Tam rzucia mi si na szyj.

— Wadu mój kocuny,— woaa,—jak ty hcznir

1 ja miabym si martwi wo>ec tego?—miaem
si jak dziecko: ****—« si z dziennikarzy, z dyrektora

3*



H
I mlodefo blaina, którego na moji) rol jui podtunicto

;

jMnialcm si i caego wiata. — Ujem j w pó i, jak

dwoje dsicciaków, pucilimy si w laitsadach przei ko-

rytarz.

— Stop I — krzycz, bomy si zapdzili w jakie
ciemne przejcie. — Zoka, kto idzie. Stop ! ho wpa-
dniem w ramiona starcowi. Mecenasy, jak szcztiry, te-

ruj u nas po korytarzacli.

Zoka w mieci : upia si nasz radoci.—W tej-

e chwili hyska wiato ; ojciec stoi : w cylindrze, w ja-

snej swej kurtce, z parasolem w jednej rce, z zapak
w drugiej . . . Mnie krew uderza do gowy.

- Patrz, Zoka, — sil si na wesoo, — patrz,

i;ik ujciec ducha Banka odstawia... Sutyst gra na
korytarzach.

Zoka mieje si bez pamici.— Mnie wcieka jul

zaczyna to kabotystwo wstrtne, to napdzanie grozy,

jak dzieciom, plaskiemi sztukami niaki. ^1 czego on
chce ode mnie?.. Milczy, ani sówkiem si nie odezwie.

Poczekaj ! ja ci rozruszam."

— W kn.ijpach od^ra jui swój repertuar, — mó-
wi,— teraz na melodramaty próbuje si w przejciach

do garderoby. Z parasolem w rku próbuje odstawia
widmo sumienia, — siunienia artysty.

Zoka zatacza si jak pijana. Kulisy i cae to f.\ i •.

teatru, które widzi po raz pierwszy, odurza j jak wino.

A stary wdi milczy. — Zapaka ganie, czerwone za-

newie rzuca grone refleksy na jego zmcion, gorzkiro

bólem wykrzA-wion twarz. Czerwony wgiel opada

i ganie. Stary stoi po ciemku i wcii jeszcze milczy.

— Trzeba czemprdzej zapa si w ziemi,— mó-
wi wesoo, a pici ciskam ze zoci.—e za podleca

si nie rozstpi, naley dla c^fcktu ucieka co rychlej na

prawo, — do ustpu.
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I (lAiby kto witr? — poahidui
-• Nir, WUdckl-^woa Zoka, krtotzJic tic i <«i

pieni ch%iryujc,— pnedet to jest ofromnie nbawne...
Air ty briydki jetei. Nie nale^ drwi i ojca. 1 ty ac
upijasi... Odprowad mi, bo n roschonij i tefu

miechu.
— Ty kwoko fdac4i|ca ! — odsywa si wrcside

slar>' le twego stanowiska.

W>Tiiile«i picid w dnwu
— Csy ty nie csujess mieasnoci, star>' kabotynie?

— Ja ojciec jestem, a nie taden .ty* I Ja artysta

jcMem, a nie kabor^ii!.. Bodaj ci iczyk la te bluinier.

stwa uaechl.

— To wylei*>le cho s tej dziury.

Zoka le miechu wpadhi w nagy strach, w to in-

stynktowne, wylcsnie kobiece przeczucie zbliajcegu

si nicsscsda. Czepia si mnie i odciga na bok.

— Ona d ju z serca krew pi zacza, — hucz>'

stary praet sspar we drzwiach, — jui ojcu urgasz,
w twarz mu plujesz. Zapamitajie sobie, zapamitaj:

.Oko, które si z ojca i matki namiewa, kruki u poto-

ków wydiubi, a orlta je roznios.*
— Nie, to oszale mona I To w manierze na miesz^

no olepe, zgrzybiae aktorstwo.—On mi bibli stam-

td cytuje!

Skd si u tego dziecka tyle si wtedy wzio?
Gniot jej rce i zr>'wam je z siebie, a one, jak ssawki

polipa, czepiaj si mnie co chwila na nowo i cign ta

soIm|. Odrzuciem j wreszde ku sdanie.

— Ty mi o lonie mojej milcz ! — krzycz i wal
z ca)'ch si we drzwi.

— Ja d krwi serca mego wykarmirm, — grzmi

ojdec z gabinetu,— mem yciem, mym ukmtem, wszyst-

kiemi wadzami dttsiy; a ten polip to wszystko w>*ssie



s ciebie... To nie kobieta, nie dum, nie artystka, to

iwyciajnn suka, która pomioty fiuca chce

TLoka wydala cienki, przeraliwy pisk i ucieka

Riucilem si calem ciaem na drzwi.

— Chod tu! — woam.
— Do syna?.. Bi chcesz?
— Bd bil bez pamici...
— Bdziresz??.. — powtórzy przecigle.

1 ucich. Zoka ka gdzie w drugim kor>tarzu. Ten
pacz mci mi myli do reszty. Spostrzegam si po nie-

wciasie, em przed chwila co potwom^o powiedzia,

i zaczynam chodn.
— Ojciec pijany, — mówi.
Nie odpowiedzia. Pijany,— myl,— mniej przecie

odpowiada za siebie, ni szczekajcy pies. — Take po-

równanie I— szarpnem si natychmiast i miaem ochot
bi siebie po twarzy. Co za nowa ni' )o wstpia
we mnie? Tego dawniej nie byo, ni . .. ! To ostatni

dorol>ek ycia, ostatni dar kobiety. Star>' tylko w mi-

oci ku mnie by psem chyba. To szlochanie kobiety

zdaleka talde mikkie myli na mnie sprowadza.
— Zoka, milcz, lub id precz...

— Ojciec, otwórz, — prosz przez dziurk od klu-

cza. — Nie zwaaj, co ja plot . . . Ojciec . . . Widzisz, —
jue si zwali?.. Otwórz: otrze\% i do domu zapro-

wadz. Szampana zafunduj. Ojciec. No!., sucliaj, co

mówi. •Szampitra . . . Ja ci po rkach bd caowa...
1 czego ty si rzucasz jak szczupak?..

Rce mi dr : te gupie myli tak potwomem nie*

dostwem skuwaj ciao. Chc drzwi wywali, a klamki

ruszy nie mog. Ani si nie podda...

Nigdy w yciu tak strasznie nie krzyknem jak

wówczas

:

— Zoka, woaj ludzi!..
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— KImbIoi dtka,— koacie ni w myiUch i biegn

jak optany pnes korytara. Wypada cala banda akto-

rów i tutyslów. Nawpól roiebraai ouciaj mnie kotem,

laarpi, cuc, chc ae nnie bodajby ttowo jedno wydo-

by. W icjAe chwOi, jak blyakawka, oiwiedl mi pami
ojca ftos i jego prsekleilstwo. Widz naokó te goe,

witrtnc twane, na których praed godiin uk radoi

pn>' mojem niepowodieniu cjyuem ; widz czujne ttra-

ciem i zaolmigfcNie octy, zaparty oddeci w ich pier-

siach : widzów mam przed lob. — 1 ja, najnikczemniej-

aiy criowiek na wiecie,— zaczynam gra... Gram w>'-

klligo syna. Jzyk mi koem utkwi :— bekoc ..

.

Csnj, ie trze>a t>'lko wyailni, chwilowej mocy, zerwa-

nia ai krótkiego woli, by si opanowa; lecz nie sta
mnie na ten wj^siek, nie su na to, by prawd od uro-

jetk, rzeczywisto od wyobrani oddzieli. Co jakby

obuciem cilkim uderza mnie po gowie: ciao t>dzie

nioie ode mnie sscKrsze ? Przytomnoci jednak nic trac,

rozum tylko wiaaay gubi; instynkt aktora przecie oca-

lam. Wyrywam si z chciwych ciecawoci doni, od-

slmlnij w tyl, podwijam si w sobie i padam na wznak.

Ilam jednak jeszcze tyle si, by wag ciaa rzuci tam,

w stron tych podych, (ascynuji^cych mnie, jak spoj-

rzenie wia, oczu,—w stron tego l>azna, co moj rol

obj. Sal>e byo bydl: nie utrzyma mnie w ramio-

nadu Jul na pó tylko przytomny padam jak koda na

ziemi i tocz mu si pod nogi.

— Ali right, — aiepcie pneie omie ten obd.
Takemy z ojcem moim twe oatatoie odegrali ko-

medye . .

.



• •rowski skonc/yi opowiacianir. H<

/ awki cmentiirnej i z gow zwie/n .,

od wspomniert cik, poci si bka
Tni' 'izy mogiami. Kunicki nie widzia go,

Uli- myla o nim prawie: czowiek znik,

rozwia mu si z przed oczu. Mia niemal

wraenie, e oto z jednej z lyci mogi po-

wsta irup, dzieje mu swoje opowiedzia i wraz z osta-

tniem wspomnieniem, ostatnie wydawszy icinienir, za-

pa si musia w mogi.
I, myc tak, patrza w kraj pusty i dymny:

w dugie, smutne szer^ budowli za cmentarzem, w ostre

zarysy kominów fabr)xznych, wyrastajcych z za gar-

bów ziemi, jak nagie maszty. Nie byo tu zieleni naokó,
lecz ostra czerwiert murów; zamiast murawy, py w-
glowy pokry czarnym puchem faliste ugory. Ludzie tu

jakby wymarli, ptak si nie odezwa, wrona nie zakra-

kala. Maszyny tylko gaday wistkami i suche dzwony
zgrzytay. Niemilkncy koat motów mierzy rozpaczli-

wie nudny czas, pezajcy tak leniwie, jak te rozwó-
czone na horyzoncie dymy.
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Kunicki wpojinMi na Borowskiego i wydao mu si,

te w te martwe okolice tpadl jakii puk i dalekiej kra-

jów, triepocae chorcni tknjrdlami i dusi si od w^fk>-

wego pyu. Nie p>'Ul go, jak teraj tyje. Wssak wie-

diial dobrse? Znal to tycie wietkoHMCjskie i aaprsq>asi-

cione w oien cgiyBlcncye, wyfgftuj%ce wspoHinifHifiH

MBiooydi dni, *ciepiajce c kobiet ostataieni pragnie-

nirm tyctM.

Dugie, smutne kominy patrxai>' martwo w dal pu-

st i niea^. Zastyge i itmne w sxarem iwietle, kct>iy

dtkie o6ame dymy yw>'cli i kolacxc>'ch maszyn, oraz

martw>*ch i niemycli ludzi. Dussa tyci istot ludzJdctv

wyklcu precz od pracy, k>kala si pokutna po ciem-

nyci zaulkaci i czarnych noracli nocy. 1 wtedy dopiero,

gdy maszyny do snu legy, wówczas gdzie w pomro*
kadi kamiennyci, w ciszy umczonyci da rozlega! si
ciasami nagy, straszny, t>eznadziejny krzyk — budzia

si namitno, bucui pomieik duszy.

Igas.
Poaostawa jeden, dwa trupy, i otwieraa si nagle

przepa bólu i cierpieih. Ale za dnia jut zimna, jut nie-

ma, ziejca tylko dusznym caden zgniyci wyziewów^
Odtyy jut maszyny i zamarli*hMlzie.— Po niebie snuia

si rude, citldr kbiska dymów.
.Biedna Zocimal.. Zocma!.. Zocma!* — szeptao

co Ktmickiemu jakby^w takt agodnego plusku i miaro-

wego szmeru. Tut nad gow szumiay mu t.ik dnicy

telegraficzne.

Prs3rpomnuiy mu si le jcj dute, sinutiu-, zami
saszkkme oczy, gdy wczoraj na niego patrzaa. Drobnr
biae rce zatopia we wosach, wspara gow na lok-

dacfa i nie spuszczaa z niego oczu. ,A ty, — zdawan
si p3ru, — ty, co tak powatnie mówisz, z takiem po-
csudem wytssoci, i agodnie jak do dziecka umieclusz



si do mnie,— ciy ty umiesz kocha inacjErj l''!>>'-i. pra-

wdiiwicj?" I wryy mu si w pami te \
. smu-

tne, jakby przestraszone oczy.

N nr szosy wyroi si tymczasem tum czarny

i rozpi.. .;. ic strumieniami po drogach i ciekach,
ciemnio si. Kdzawe wiato przesiko kurzaw, zni-

dziay dymy fabryczne, zasuwaa si mga sina ciko
i powoli.

Ponad ziemi, naokó, wszczy si jakie migota-

nia i byski i wraz z gwiazdami na niebie zapalay si
wród ciemnych budowli chodne ksiyce lamp elek-

trycznych. Zjtroio si wnet od wiate bladych i ostrych

jak stal, czerwonych i drgajcych jak krew wiea roz-

lana, zielonych jak li wiosenny, wielkich i ótych jak

soneczniki. I hen, gdzie tylko poprzez wzgórza oko
w ciemnoci wybiego, koysay si ponad ziemi wzdu
szyn kolejowych wiertce, wstgi i girlandy tych pon-
cych kwiatów zimnej nocy. Zczerniaa przy nich ziemia

i byskiem lodu si pokrya, zbielay w tym blasku

dymy fabryczne i stany nieruchome jako biae oboki.

Wci jeszcze podnieconej wyobrani Kunickiego

wydao si, e oto jeden z tych dymów przyjmuje

zwiewny ksztat ludzki^o cienia i wasa si wród
tych bdnych ogników. I pomyla, e jej dusza po

takim czyscu bka si kiedy powinna, wci jeszcze

nie chcc wierzy, e wszystkie te kwiaty, cho barwne,

-cho pon, zimne s i bez woni.

Tu za parkanem, gdzie wa wysoki, r}'kn pod
ziemi jaki potwór, wybi^ z czarnej czeluci wzgó-

rza, trysn snopem iskier czerwonych, wyda wist
ostry i potoczy si po nasypie. Pocig biegi, koata,
trzs, miga smug owietlonych okien; raz jeszcse

krzykn nagle i wpad w drugi tunel



M

S'

Ssiim fludiy po nim poiofl, yM pd i romuch
w powktna.

— Joui lUjrya ! — jctitt Mjurya, wróci

!

Borowiki stal wdeomym anendiii, jak krzy mi-
diy WMigiiiorf Za odchodi cjfi pocigiem rce mimo-
woli podniós i okjuaienial jakby w tym ruchu. Jesus
Marya, wróci! Wró-ód!..* jui nie jcial, lecz w)'l

dugo i przecigle.

Kunicki aluchal tego OHmotonnego skomlenia z nie>

outem uciucieni. Podraniao go to biadanie uparte, nie-

sko^kaooe, niby dsiwacsne mody wsclx>dniego muessi-

na. Teraz dopiero spostrzeg, le lega ju noc
^ Panie Borowski, — rzek, dotykajc jego ramienia.

— Wróci na scen! Wró-óci!..
— Panie Borowski ! — woa, szarpic go za ra-

mi.— Póno ju. Noc. Kto sysza, na cmentarzu!..

Powlók si wreszcie za nim. Ju docliodzili do
bramy, gdy Borowild, ot>ciodzcy mogiy koem, mir-

dzami, potkn si o nizide, przyziemne sztachetv na-

grobka i run na ziemi.

Porwa si spryide na nogi i obejrza poza

— Ciemno, — mrukn Kunicki, aby co powie-
dzie. — Stuke si pan?

A on przyizgnl si do mego acho jak koi i pod-
sun.i mu sw twsrz tu, tu pod oczy.

— Znowu!— szepta, owiewajc go ciepym odde-
cheoL — Widziae?.. Znowu przewróciem si przez

mogi. Trzecia l>dzie!

Kunicki schwyci! go mocno za rk i wyprowadzi
posa bram.

Szli ciemn szos poród dugich szop i oicratowa-

nych budowli (alMycznycfa. Tu i owdzie przytrafiaa si
mafai lunpka arowa przy mture. W czerwooem wie-
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tle ledwo tieji|cych drutów obserwowa Kunicki jego

wielk aktorsk gow o twardem cxolc byka, diiwnie

mikkich, eh prawie ustach i nieco mtnych.
priepaiciAtsi •• ^.ulumnnych oczach.

— Trircia !— mrucza ten od czasu do czasu, prze-

uwajc z grubym uporem wcii jeszcze t sam myL
— Milcz pan u dyabal— szarpn si wreszcie Ku-

nicki — Zmora nocna I

— Bardso aujesz mej Zochny?— spyta, nie pod-

noszc oczu.

Kunicki mc nic odpowiedzia. On zas jakby dla od-

pdzenia /ych myli podj machinalnie kamie z drogi

i cisn go przed siebie. Kamiert wyrn gdzie o bruki,

odskoczy, znowu drog skrzesa, skry rzuci i poszed
dalej, jak po wodzie. Po dwóch zaledwie minutach przy-

cich dopiero grzechot, zgasa ostatnia iskra.

Kunickiemu zapada jakby pier w zadumie. West-
chn raz i drugi,

— Bardzo aujesz mej Zochny?— usysza po raz

drugi.

Szli dalej. Przed nimi rozesaa si na chmurach
ruda i cika una wieczornego miasta.

Gdzie na odlegej ulicy wszczo si jakie guclie

po nocy rojenie. Nagle zerwao si gwatowne i ostre

rechotanie wistawki, potem ttent przytumiony, nawo-
ywania, krzyki...

Obaj stanli, ciskajc odruchowo laski w dtoni.u h

i próbujc przejrze<^ ciemnoci.

Lecz naokó znowu cisza zalega. Szumiay tylko

druty na supach i hen na kraitcach bi mot nocnej

walcowni.

Kunicki ruszy z miejsca. Borowski wci jeszcze

stal i strzyg uszami Teraz dopiero ockn si jakby ze
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swefo lapamictaiiu : iwan mu tic roijjismU, ociy xa-

bvftv.

- Zaowu ibrodnift!— riekl i iiimicdienL
— Cietiy 10 pana tak iMurdao?

— Labic HMaalo!— i pocign noaen jak wyiel.

A nie otnyniaw«x>' odpowiedai, aawolal po kilku

Mnuuch:
— Nioiawidi nuasu
Kunicki nactl nkderpliwie ramionami
— Wie pan, co mi sa myil przysxla!—mówi Bo-

rowski po chwik.— Panu poproatu laidro tamtego,

1 opowiada moich. Panu lakióro >" t-im yde takie

bujne.

— Nie bujne,— odpar Kunicki,— ale dzikie, wde-
kie tyde rospunych byków! Biada, gdy c pod te

kopyta dostanie— dziecko.

— A jednak ludzie pakali razem ze mn, pakali

nad mym zgniym bólenu Nad paUak cnot ziewn^by
moZe tylko. He, panie,—uniusta jest cnota na iwiede?..

Kunicki <^mi spokojnie papierosa, a otrzsajc sta*

rannie popió, mówii niedbale, jakby do samego siebie:

— Kto4 mówi, le nago mog si ukazywa tylko

bogowie. My mam>* dzi wszelkie powody do ukr>*wa.

nia swej nagoci.
— Widzisz!— parskn Borowski i wpi mu si

pakami w rami.— Ukrywa ! ?— Widzisz, da«miej ludz-

kie naaMCtnod byy ycia i prac>' ramieniem i motem.
Dawniej i bogowie nie wstydzili si swych nanBcHioici.

Dzisiaj s one od biurka, od maszyny precz W3rldcte

i gdzie glbolu>, gtboko pod ziemi ukr>ae, aby yciu
nie przeszkadzay! Ty dzisiaj nic ju o nich nie wiesz...

Diidaj bogów niema. Ale nawet bogów namitno
suAy si musiaa w potpieniu gnun, jadowW-i ira.

wic.
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— DxiA mamy roftdek.
— WIrite nim czrmprdzcj w gb i wynie twe

namitnoici na wiaUo cUicnne, aby ci nie poary I—
Macie rozsdek. A jednak... syszysz? Oto rozlega

tic krzyk, straszny, beznadziejny krzyk po nocyl

Otwary si podziemia waaie i cuchn. 21rozuiiuale,

kto je otworzy? ktu jest bólu waszego krzykien po
nocy? 21rozumiae, za co mu ludzie daj zy swoje,

wite i czyste hy ludzkiej tsknoty ? .

.

— Deki.imacya! zreszt chroniczna,— cmokn nie-

cierpliwie Kunicki. Otrzs znowu popió z papieroM
i znowu mówi niedbale, cicho, jakby do siebie tylko:

— Ja panu powiem, kto te wszystkie cuda nocne

dokonywa:— biedny, chory czowiek... Za koniec,

—

warto zastanowi si i nad kortcem,— koniec bdzie
zwyky: Ostateczny zanik hamujcych czynnoci woli,

—

ciesz si pan, bd wizye!—gnuno,— niech si cie-

sz kochanki!— apatya i otpienie graniczce ze stupo-

rem,— tu ju mier zby wyszczerza!.. 1 to w najlep-

szym razie,— koczy i spojrza bystro na Borowskie-

go, jakby taksujc jego siy fizyczne.

Borowski mia ju widocznie gotow odpowiedi,

lecz ostatnie sowa zamkn>' mu usta. Zaniepokoi si
widocznie i zagadn szybko:

— A od cz^o to pochodzi! Apatya niby?

— To mówi!
Przeuwa mvl iak uparcie, czoo chmurzy.

Wreszcie:
— Boj si,— rzek cichym, szczerym gosem do-

brego dziecka.— Boj si apatyi!

I ladriay mu wargi jak u wraliwej kobiety.

— Sidmy,— rzek nagle i, nie czeltajc odpowie-

dzi, cohi si pod mur i osun na jak aw. Mar-



octach Kuaickiefo zapacUl

Widtan, póU diodsCi nówi^, mcfMwidz^,

—

\U^r, jak ja wtayttkiego i %irtiytlkidi nieiuiwidc !

—

poty lapomiiuiiB. Ale niech tam le tob foMUK, niech

si^ potoi^... Sen nie pnychodti . . . Wic niech mi

teatr do myil powróci, niech tic co ocknie, zbudxi,

zerwie! A tn nie pnychodr: -•'• nt^ V Pozumiesz

tv. —nici..

I ipiratownym ruchem schwyci Kunickiego z» rc-

k%. Po chwili zatrzs si calem daem. Zdjt kape>

han z c^o^y* grzbietem doni wyciera jakby zimny poc

z czofau Blad widocznie, gdy twarz jego stawaa si
po demlm bardziej jasn i jakby fos(or>'zujc. Kuni-

cki spoglda nart uwanie i z pewnym niepokojem.

— Co panu ? . . Panie Borowski, na lito bosk t .

.

— 1 z tej pustki wylania mi si— zgroza, tylko

zgroza! Nieludzka straszna groza wytrzeszcza na mnie

zioBBe ocz>': rzeetjrwi ...! — . Zolca !!*— krzykn jak

aialony, zerw si z lóika i bdnie, omackiem trafiam

lam do niej. 1 jak db podcity wal si na jej biae

piersi. .Zasort mi oczy, Zoka !*— Zasania, rczynami
twarz mi okr>'wa. .Nie bój, nie bój si, Wadek.* .Ca-

uj, Zoka!*—-Cauje.—.Zocma, Zochna, 2^waty!!..*
Zdalrka jakby w zacsajonej ciszy ciemnego przed-

miecta sysze si mów day niecierpliwe, oatre sygna-

y wistawld, woajce niewiadomo gdzie i niewiadomo

kooro na pomoc. Bo zreszt dsza bya. Hen na kra-
cach bil tylko mot walcowni, a tul ponad gow szu-

miay im obu druty telegraficzne:

Zoc>-na . . . Zoch-na . . . Zocli-na . .

.



Wreaicic zabysy wiata w oknach {KKltnicjskiej

ulicy. Kunicki zaprowadzi Borowskiego do najbliszej

robotniczej restauracyi i, wmuszajc w niego wod, mó-
wi co o sabej woli, o rozhukanej wyobrani, o po-

trzebie leczenia. Borowski odstawi szklank wody na

bok i odpowiada mu powolnym, zmczonym gosem.
— Pan osdza wszystko tak atwo, prost" *'"^e-

nicznie, e ai milo sucha. Uspakaja to jak ci- Ja-

dy. Taki wiat may, a pan tald duiy, duy. i aki

wiat chory, a pan taki zdrów, taki hygienista . . . Duy,
duy hygienista !— A biedny chory wiatek skrusz)' si,

zesech, zblak.— 1 pana nigdy nic strasz>' zmora rze-

cz3'wistoci ?

Kunicki umiechn si ckliwo i niedbale.

— Eh, pan wiat ma w kieszeni. On pana nie

przestraszy.

— Jestem lekarzem, panie BorowskL
— Wanie!.. Absyntu, duszko,— zwróci si do

kelnerki, wci jeszcze tym smutnym zmczonym gosem.
— Ja prosz wody sodowej I— popieszy si Ku-

nicki.

— Dla pana doktora 8>*fon wody.
wiato byo mtne i senne. Pokój nagi, przesy-

cony zapachem sodu i farby olejnej. Dwóch wielldcli,

cikich robotników, o rudych, le wygolonych twa-

rzach, drzemao wraz z gospodarzem nad gazet, maj-
c okrzyk . Naprzód !

" w nagówku.
Kunicki sign po gazet i zapyta od niechcenia:

— Czytujesz pan to?
- Namitnie.— Kati, chod no tu i podaj apk...

.Niccnno pan doktór spojrzy, tak t)'lko, dla ciekawoci.

Przecie to jest fenoni<»n.iIne ! U kobiet z tej klasy?

U Niemki zwaszcza

!

Kati przedrzeniaa o)c mow, zamiaa si pi-



/7

Nk.> A :. I |iobicgU MM bulce— Micieii pries dlulazy czas.

toro\«ski popija! nadka, wolno* i obaerwowal uwai-

tuf triech ipic>'ch robotników, jak, budzc si x dricm-

ki, rzucali od czasu do czasu do^-wcze, opr>'skliwe

zdania zaleczonych ludii. Potem znowu przyzwa Kati

do siebie i w smuinmi Minyileniu bawi s%^ palcami jrj

adnych rk niby paczk zapaek.

Kunicki nii* wstrzyma.
— Pttie pan j,— zawolah— Mnie to osobicie

dotyka, w mojej godnoci ludzkiej. Przecie to czlo-

«riek, a nie mebel. Dziewcz>'na przytem zm^zona; mu>

si prar isirmnacie godzin na dob.

jfj wykazów suiystycznych, — dopeni
Borowski.

1 kaia jmkI.ic soImi- (irug.) iMrry*; absyntu.— Go-
spodarz zltudzil HIV wot>cc tego osLilccznic i przj^szed

powita goMi. . Towarz>'sz ? * — spyta, widzc gazet
w rlcach Kunickiego. A otrzymawszy stanienie gow,
prz>*siad si do stou i powtórzy te same, dor>'wcze,

gburowatr zdania, jakie w^^szy przed chwil.i z ust

drzemicych wci roiotników..

— Mia dawniej dom publiczny, teraz trudni si
wysz>iildem i.rewoluc>*,— gawdzU ze sob R«rnw«ki,

gdy gospod.irz powróci do swych rolx>tnikó\\

Spostrzegszy za oburzenie Kunickiego, ni to za-

gwizda, ni to zanuci:
— Cest le peuple! le peuple! le peuplel..

Kunicki spostrzeg w tej chwili jakie konwuLsyjn«

drgnienie aktorskie w jego grymasie. .Oho,— pomyla*
— trzeba nam wracat* I tm ^otw mi da przedsta-

wienie jubileuszowe.

— To zamiowanie do brudów,— rzek gono,—
atwo wytomacz>* : pan tylko tern yjesz, e siei>i<-

iMprawiedlawiasz.

.<



Starnm "•- ."vilrj?<* ir;'-*"*
. yciowy iden:—

idral spolc-r/nN

.

(\vnizm groszowy. Zodzieje kieszonkowi maj
g<» nirr.i/ w lepszym gatunku. Dla mnie byby tylko

nudnym, gdyby nie... paska 2ona, panic Borowski!..

On podniós gow i przysun si bliej z krzesem.

— No?— pyta chmurnie.

— Biedna tylko. Nic wicej.

— Ba!— odrzuci si niedbale w ty.

— Zasugiwaaby na c<>< wm^cc], ni na partsk

mio. Tymczasem . .

.

— Jakby pan jej da ? Coby taki jak pan z niej

uczyni?— Szarej swej duszy wieczn samotnic, dzieci

swj'ch milczc niak, karyery swej czujnei"- "-

1 czem pan tak potg, jak mio, mierzysz? I

ciem, — zamia si nerwowo w kieliszek.— Paznokciow
miar mirszczartskiej solidnoci.

Kunicki cofn si z niesmakiem.

— Chodimy. To staje si zupenie plugawe, ta op-
t«ina alkoholem monomania erotyczna. Paska gowa
wypowiedziaa si w yciu dostatecznie. Dla niej niema

na wiecie nic innego prócz kobiety.

Niema !— krzykn, powaliwszy si piersi na

sioi, I schwyci Kunickiego za rk.— Dla wir!
"

bardzo wielu ludzi niema nic na wiecie prócz u

nej kobiety. Ona jest im wszystkiem! Jest arem czy-

nów, cierniem wytchnienia, gwiazd nadziei, sortcem

wiary w siebie;— a przedewsz>*stkiem jest, jak cnota,

sama w sobie celem i ródem najwyszej na wiecie

rozkoszy.

— Dosy! kr/vkn.» KuiucKi zmczonym gioscm

i, wywierajc gnu w na syfonie wody, odsun go ener-

gicznie od siebie.— Dosy I . . 1 cigle, i bez ustanku.
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i wiecmic tylko kobieu. Fanes mi jr cliybA im calr

iycte uhwkiiil.

— Sabyi ty w tw wod sodow!.. Ciy tuchy

pajk mrtlyczny i lego aie rosuflue, tt tny ciwmrte !>'•

oia kolo nirj nc obraca, ie dk nilioodw jest cdem
trosk jedynym— milioMMn pnyobiecans nswH pora

grobca— tycia i inierd wbulesyni!.

A ntkwiwny twe aiftac^ pncpasastc oc/> ^^\^^

n puapu, ammal w amsfóhiein luUrtmirliiu

:

— ...na stopniach uwiconych otarsy! pod bo-

goslawicemi ramiony biaych kapanów! w4ród kadai-

dd ourry! organów wysoldego grania i sawodacegn
dióm icsltnocy do iycia!..

Ciknfflo mu si.—Gowa na szt>'U'nym grzbiecie

rsuda si w ty. Opanowa si jednak i smóg, a bia-

jak kreda twarz pochyli nad ihlisikwiii

— Paci!— Icrzylcn Kunicld i zerwasi z miejsca.

Borowslo podniós gow i rozejrza si bdnie
naokó. Poczem uniós si powanie i wyszed szty-

wno na ulic. Tu zachwia si dopiero i w zmczon
pier wzioo z rozkosz powietrze miejskie.

Szumiao miasto. Scy zdaa tysiczne pogwary.

turkot i guche dudnienie, rozitoysane tu na przedmi* -

du w jald miarowy, senny takt. W tym r>*tmie sen-

nego jakliy walca, telowaa, zda si, i u u czarnych

wiet gotyckich zawisa jasna, ótawa i zimna jak sul

mgfaiwica. Nieruclioino staa tylko rdzawa, niezmierzo-

na gb nie>a, na której tu i owdzie, zrzadka, mrugn*
la na chwil maa, óta gwiftfda. -

Borowski alocha i patrza: wchania w siel>ie

sBOBi i woik ouaala. Kapelusz na ty gowy zsun
i agamia z biaiego czoa garcie dugich czarnych wo-
ków. ChwikuBi si zatacza i odruchowo wyciga
przed si nuaiona. Wreszcie wspar si o potny sup
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lampy ukowej. Mrucza: majaczy, czy te improwizf>-

wa co po pijanemu. Kunickiemu przy|)omniao si
nagle jego skomlenie na cmentarzu, gdy oto ' u

jego dobieg ten sam glc)oki, aoUwy gos.

— ...Lodem miasto w nocy zamarza, dla samot-

nych chodne, dla ci- ...Miasto

w ciszy nocnej o gnu.s:., ... .:.*. w..;...4... ...,. inniczo gada,

miasto wielomilionowe, zimne, ponure. ...Ja czuj puls

twój chory, o miasto wielkie, ja, zgnilizny twej powi-
dy kwint, ja, modoci m zgrzybiay i gnuny, ja,

czarny twój kapan, ja— aktor 1..

wiato lampy ukowej przygaso nagle i rzucio

czerwone* blaski. Zmogo si wszake, bo z upartym

sykiem rozpomienio si po riwili w równej, chodnej,

fioletowej toni.

Kunicki tymczasem sposzy si zupenie. ,No,

—

myla, — ten ju chyba dosta obdu ' i'*g0."

I oglda si po ulicy, aby na wszelki w\

;

mie
ludzi pod rk.

Ale Borowski wnet opad, zatoczy si, bekota;
— Doktorze, cho kieliszek koniaku jeszcze!

— Pan musisz chyba i jutro do jakiej pracy.

Nit-;'

— Musz,— polv "';-' *

Lecz w teje eh. /n wali lask
o^mur i woa uparcie:

— Nie musz, ale chc ... Z wasnej dubrtj vv(»li

chc... Dla wasnej mojej Zochny chc... I nie przez

sentyment, jak si paskiej gowie ni. Dla jej wosów
zotych z wojska uciekem, dla jej jasnego czoa pie-

nidzy chc. Nie pracy. Ja pluj na prac. O,- •' '

Stal na trotuarze sztywno i tak si na stopaci

ysa, e Kunicki bal si, ii lada chwila twarz lub po-

tylic o bruk uderzy.
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— lloktonr,— ir -

•K koniacjMie obje K

doktór jest niesskodliwy pajctek, na bante dr<

i chorr mustki w uniwrrt^nrcic uoony. '^^'

aagiebki cynimi, jest sobie .msitrr i*f < <

trobiu bajeetn Inuryerc na hygimir.

<»/yl uacuiUbem u panów, noaic>'cl) <i na

briuszkacb— i u tpolecieikstwa . . . nu |)oko-

nanym autorytdnn w kwestyach k.i .. impo-

tencyi obowijujcej, pikna, dobra Xi<
nych... Doktór ma gupui tenu mink. Uaj nu biai,

tlttkttir . .

.

Ja doktora chc w pysk pocaowa!— ro2gnie>

wal sa na^, chwyci brutalnie jego gow i wycisn
mu na ustach twardy pocaunek ...— V '

: i doktór, l>o...

— Bo ja doktora kociam— doN niespodzia-

nie w agodnym spadku.—Ja kocham doktora,— po-

wtórz>' jakby po gbokim namyle, mikko i rzewnie,

jak diiedco.—Ja tobie, shidiaj doktór, %iryspowiadaleni

si jak bitterycska ksidzu: z detalami... Ja tobie bra-'

oi do mego serca otworzyem. A potem kai ci wlei
gbiej. Ja... O Jezusie Maryo!.. We mnie pod ra-

nne i prowad ! . . Czarnej kaw\' z.-ihtndui . . . Nic. —
stój!.. Czekaj.

1 suli uk razem przez jakii czas. Kunicki nu- pu-

szcza go, mimo wszystko, wiedzc, e bda '-hwit i ru-

nby na ziemi.
— Oh!— westchn wreszcie Borowski.— Co te/

ja chciaem?.. Oczemf- • ii?.. Poczekaj, poczekaj!..
O Zosi!— Chcesz o / t— A czemu miicz)*sz, szel-

mo, jak pieit ? czemu nie gadasz, te chcesz o Zodmie ? .

.

Zodma ma ukie dao... 1, nie szarp si, nie szarp!..
Praedet ja czuj— nie wiem, ale czuj—e ty na to za
mn si wasasz, tvk to mych spowiedzi suchasz...
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Ty, npiegu cudzej nikcicmnoci, co wasnych uczu
nie wyszpiegowal I Tald, jak ty, sta si moe strata

.nym, gdy /a|>omni o karyerze.

Kunicki odtrci go od siebie. Instynktem kiero-

wany rzuci si Borowski midzy dwie kamienice. 1 tam

rozwia si ostatni przebysk jego trzewoci. Osabi
isupenie, rozmawia ju sam ze sob: — opowiada co
brukom miojskiin o zotych wosach swej 2^hny.

— Znasz ty,— mówi, wycigajc w stron Kuni*

ckiego bezwadne swe rami z obwis doni,— znasz

t polsk bajk o stratowanym przez wini kwietniku?

I t francusk . . . Daudeta . . . • Z moj^o myna ',— wy-
krzykiwa bezdwicznie, jak echo, a doni twarz tai,

co koo szyi ni poprawia.
— O tym . . . mózgu zotym ?— wykrztusi wreszcie

/ trudem. Szarpn i zdar konierz.

Kunicki podbieg i schwyci go za gow.
— O " n«»>»' mój wielki!.. O »mii móiq;u

zotym . .

.

Po kilku minutach wytrzewia nagle im la-

nie, jak stary pijak. Nastawi konierz palti, /api.}! si
starannie i powoli, grub lask z ziemi zgarn, kape-

lusz podniós i gboko na czoo nacisn. Odchodzc
spoglda twardo i pochmurnie. Kunicki wyczyta w tern

spojrzeniu nienawi. 1 nie zdziwio go to wcale.

Rozeszli si, i kady poszed w swoj stron. Ku-

nickiemu huczao w gowie jak w mynie. Wszystkie

myli tony w nieokrelonej, fizycznej wprost niechci

do tego czowieka. Mia do niego t niewiadom odra-

z, jak czuje chart do wilka, jamnik do lisa, ptak pol-

ny do kukuki:— nienawidzi w nim ot>cego, wrogiego

sobie, drapienego gatunku.

Z wiru niejasnych wspomnie wypyna nagle je»

dna dziwaczna myl.



.On ccrai, w te^ie chwili kaiiii<<il podiKM, nunie-

TtM »c . . . rdujr .

.

Zwróci fwmitownic i ibiuyi si do meso.
~ 1 na co pan czekasz? Czemu pan do domu ni^

idzirm/
'

Burowftki wywija laaki|.

-- ChctAlrm jcaicze,^zacz iiiq>ewn>'m gtoacm.

t'*mirrhnl ^ jmkn ritrpko, dlort w^^^un;)! i skur-

czy jNiIcr.

— Rubia n\A%z i .. I o i
a ir, — poycz nu

doktór mark.
— Pk pan bdziesz?
— Bóg widzi, doktorze,— co4 zanadto dzi ciciy.

v;.. .i#f#i%'i^c po trzewemu.



unicki pocz si ba jak ognia tych

chwil, gdy myl, urn anie
przykuta do inechai .i, po-

nosia go w dziedzin wspomnie. Ba si tycti

ciciyci, smutnycli wieczorów przy bladem

wietle lampy. Wówczas czu, e w duszy jego

nurtowa co poczyna, jak w tycli ró<llaci letnich,

co z gbokich warstw idc, czasami si wzbuxr
i zapienia, wiadczc tylko, e tam gdzie w gbi
czyhaj obce potne siy. Oto na kartach ksiki
uporczywie trzymanej przed oczyma rysuj si jaldei

bezadne obrazy, wyzieraj z nich ' «gadkowe
i bolesne. Widzi dziewczyn zbiegi., ...cow i wy-

czekujc w ulewie na to, by do nóg rzuci si otro-

wi;— bo ta najstraszniejsza krzywda, jak wyrzdzi
monn ' ' -ie, przykuwa niejedn na cae ycie do
nóg II I

. ny: pooy si przed nim jak pies czujna

i zazdrosna o jego mio. 1 o ile czystsz, wiksz*



gi^Duimi UC4UC mocniejsi jest u mcwoimaa duua o<i

•erca twcfo wbdcy! Lect oto jej kat staje si jej c«-

lopalnr) ofiary u%inicconym kapanetn.— Kunicki widsial

w lej chwili wielkiefo aktora, dajcego beatownrj

i nienu*) rocpaeiy dziewczyny mcaki diwi^ buntu

i zatrzymujcefo «rtkoni ludzi oddech w pieratach.

Z kniei przypomniay mu si te rozlunione w aktor-

stwie tUisir: suir/(*i*. r/ucajc>' z ustpu Tobiaszowi

przrkirnstwo i wirnzajjicy si w aktorskim szale, oraz

dziedzic jrgo uilcntu i zj^nilizny, który, w braku udzi<*-

lania si w aktorstwie na zrwn^^trz, Mpala si w /

wasnych namitnoci. W tym mikkim zapachu /;ii>

sów, w odurzajcej, lubienej woni, w gorcych wy-
ziewach alkoholu zniszcza i przepad czowiek. Lecz

oto, jak Feniks z popioów, powstaje aktor i w hr ik

nowych oliar staje si kapanem wasnego calopnlcnit

Kunicki przypomina sobie, ju nit* z odraz, lecz wprost

Mr stradiem. u- jrgn hymny na cte miod, te tskne
wycia do gnbicego go potwora miasta.

Dalej ndZ\'>* mu w pamici kbice si ogniem
kominy lat . guche tajemnicze wistki na ciem-

nych przediii' -.I Mch, postacie ospaych i
,- ^'---' I

lol>' parowe robotników, oraz gnunrgo
radykalizujcego trywialnie opiym glf>scm.

Piosnka anarchia < Carmagnoli m-knla "iii;

niewiadomo skd w
, ,i.i; na innr hIowo, lecz U\

sam melody i taktem dokuczaa uparcie my*iIom:

Cest la vie! la vie! b vie!

A ciemny k^t w gbi pokoju dziwm. poci.iiral

wzrok; tam nliila niema, nitiy wyczuta obetiiosc ludz-

ka, szeroko otwartemi oczyma wpatrzona samotno.
iCgiek uliczny tumia noc; od czasu do czasu ze-

rwa si jeszcze gdzie w dali i ton w ciszy tak nagle»

jak niespodzianie wybi si ponad ni. Uco chwyta



jaki gwar pomietiany, jakii turkot gtuchy, ttent po-

spirtcny; chwyta i owi je napróno: ucichy, utony
w cirmnoci i ciszy. Uwag zaniepokoj raptem ludz-

kie glosy : co jakby okrzyk zgrozy, woania o ratunek,

tajemnicze hasa przerzucane gdzie w dali. Echo nie-

sie z drugiej strony szcztek pijanego miechu, sldóca,

miesza te odgosy, n wielka cisza wieczoru tumi wszyst-

kie pogwary.

Idzie kto po schodach: stpa ciko, powoli. Jak
v^ '

ic* dzi wszystko,"— dziwi si T i.

—

,\\... -ichnienie wydaje si niemal j,... ... "—
Idzie: schody trzeszcz. Zatrzymuje si, dyszy ciko.
Waha si, czy za dzwonek pocign. Niesie zo, czy

dobro? Co przychodzi zwiastowa?
Czeka kae na siebie. 1 niecierpliwi. Jezus Marya,

jakie rozdrania!

Dzwoni prtlzej

!

Schody trzeszcz:— kto wolnvm starczym kro-

kiem drapie si o pitro wyej.
Kunickiemu cos piersi podnosi i sti.K /a znowu

u wi-stchnieniu. A z ciemnego kta pokoju pairzy, zda

si, zimna, badawcza, zadum smutna melancholia,—^jak

ta na sztychu DOrera, co, globus, ksigi i teleskop na

bok odoywszy, zapatrzya si w skupieniu w dusz
tiutrka

/ ^Jy stokrotnym tumem tniUsct p<»jki

Snuj zabójcM sUd,.,—
przypomniao si Kunickiemu. ,Skd mi to nagle do

gowy przyszo ? '— dziwi si sam sobie. Szuka w my-

lach przyczyny tc^o smutku, co oowiem zad^yl mu
na picrsiacli, i znajduje tylko jedn odpowied buntu:

.Ja nie chc, ja nie potrafi b3* sam ze sob." In-

stynkt zwraca mu myli w stron zaj codziennych.



I oir> t kart kalck OMdyctnych, i luuiiiranvrt ^.riin.ii|

H^piLiii. w \nóirt lagldjil iwylde i tak o

wyjnaly twarie iólle, lafMidlr, tucfae, i okr<

chnn mierci w romcnooych miicach. .Wf--.|M/\j

si na OM, wctpryj! Wtiak t drog, kocjtem naj-

nriMmieiscgo kalectwa doawdlei do pocfuda twrj

wyino4d, dorobie nc mana powanej ladumy.*

T)'iBciaMfli wiatr idiie poaad miastem: tyciy ida-

la jak raca, lada chwOa tkllH uc, ibuny, w tzyby xa-

diwoni, oknami latrzcaic. Leci oto syk ten ani w dal

si nie poiiom, ani lawierucha nie pka:— amie si,

tonie, gninie wród nocy.

Na stok* pali si wieca tylko, o ceglasty jej plo-

mieit tuk si my. Such Kunickiego tapada w t
pytkg i dai, czai si w póaennem odrtwieniu, czuwa

uieiMoidowanie— i w tejle chwili wydaje mu si, (*

kto za nim stoi : czyje mikkie donie ciodz mu czo-

o, kto si nad nim |>ochyla, owiono go cieple tcinie-

•ie, ayny wasny swój oddech...

Zerwa si i zgasi wiec. Za chwil szed, a ra-

czej bieg przed siebie, byle w tum, byle midzy ludzi!

NieMwem znalaz si w parku. Ale i tu byy
pustki. Po dugich alejach wasay si jakie demnc
i gmine postacie, któr>'ch cienie nawet miay w sobic

co podejrzanego. Za po awkach, gdzie spojrze, —
inierucioiiiione w cieniu, w siebie wtulone i zaszeptane

par>-.

Kunicki poczu nagle niewypowiedzian odraz do
tych ludzi, do któr>'ch tak gorczkowo garn si przed

chwil. Osun si na awk, nastawi konierz i za-

pad we wasne m>*i. Oc czasu do czasu nietoperz,

zayliwszy w górze drog, spada mu kul praed twarz
i zrywa si z przed oczu jak czarny upiór. A cika
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gowa chylia si corai niie'} w jaki beidenny, niewy-

powiedziany .smutrk.

Wysziiminy mu go wreszcie drzewa; uk niedaw-

no czyta:

Samotny. BidMtst. W uyobrami ckortj

Rój daiumych wUUm myi iwo;* miaca,
Zdast si sam sobU JusM wyproaca,
Oli kórtj piirzcka tum w ueiectct skory.

I mroki twohia w duszK tiv .«/< scM,
Gasa w nie/ wszystko, tumi sw op^CM,
I pusita wirka calrwn ci ono.

NamH martmia. które tycie uoc.
Pierzchy jak ptcUti. Z gow opust*

SzepcMes* Aa myi: ,Po co wssystku. fu tu/"

...1 znów tylko wilgotne poszumy drzew, i ten

gtuciy, ciki gwar iniasta zdaleka. Czujne uclio cliwy-

ta nagle szmer odmienny, cichy, jakby lekkie, popi< >/-

ne stpanie. wir zaszelecial,— a jemu serce motem
w piersiach zabio... Kto podchodzi, sania s\n n.tr!

nim, chodne, mikkie donie o>ejmuj.T skrort . .

.

Boe mój. Boe

!

Z pod awki wy . l
'

k

zgitym i twardo wys i xit.i ..i;. i.i \.i . h

jakby nogach szed sztywno, bdnie, wieci ogromnie

rozszerzonemi lepiami i wlók za sob wielki, potwor-

ny ciert. Kunicki uderzy kijem to czarne licho. Koi

skoczy w kierz i rozlay si niebawem przeraliwi-,

ochrype, gardowe syki, a potem jakb)* tieznadziejn*-

szlochanie dzieci po ciemnym parku. Koty dary si
po ktach.

A gdy one ucich>', rozleg si z poblizkiej awki
gony pocaunek i szept stumiony— duszny. Kunicki

mia ochot podej tam i bi, bi, co si starczy.



j<r<tis Marya,— jakiei to wnyttko wstrcmc!

PowmI laowu wiatr wilgotny, nioMcy * so^

nicltk woA wieio foranej

Wkmm,— pnypomnaalo tif KunidDmiu.

Za chwil byt w kawiarni

Tu przynosi zwykir dcikie bricmic samotnoci

i w ogromnej potrzebie ludzi wchania! w siebie wielki

gwar obcego iycia. Cichy i niewidocmy na uboczu,

leciyl si, jak chore zwierz, widokiem gromady;

dzoiiy, przybit>* smutkiem, aapominal o sobie: k>" « •

roipniital si, wsika w tum widkomiffiki.
-^ Pcasymiaoi? Pcwyiim ?^ rzuci niedbae py-

taaae kto tylem do niego iwrócony i pocfaykmy nad

bilardem. Póaa znajomego daeiinikarza Jel8ky'ego,

. troch polaka,* jak zw>'kl mawia^o sobie. Widywa
go u Borowskich.

— Gorzej,— wstrt,— odpar.

— Na podkadzie sentymentu moe?
— Nieomal

— Takich wzrusseA doznaje si tylko w nialteik-

stwie.

— Pan uprawiasz cynizm zawodowo.^mctodyc/nio.

— Wiatr wiosenny owia pana sentymeoiem— za-

mia si Jelsky i przysiad si do niego a k$em bilardo-

wjrm w rku.— Widzisz pan, oburzanie si jest niedol-



nem soplrnienicm ludii scntymcnulnych, sentyment mo-
wif karyery w po^^ijakach, cynizm jej pieni tab^dzi.

Jeste wic pan sam na najprostszej drodze do cynizmu.

Podoba ntu si widocznie frazes, gdy, ukrywajc
umiech, zapali papierosa.

— To le,— mówi dalej, smakujc równie w pa-

pierosie jak w swej zoliwoci,— to te z uwagi na

pask niechybn knryerc, oraz na obiecujcy j^o sen-

tyment, radz panu czemprdzej . .

.

Dokoczy mu na ucho.

— Kobiet.

agodzc za swe powiedzenie, ucisn go za rk.
— AUans, petit bourgtms,— zawoa, chwytajc go

pod rami,— przedstawi pana mej przyjacióce.

1 ni(M>mal przemoc zacign Kunickiego w drugi

ko^c kawiarni.

— Nazj'wamy si Liii,— rekomendowa,— nietye

ze wzgldu na dziewiczo, ile na bajeczn pe<^.

Kunicki znalaz si w ten sposób, wbrew woli,

u stolika dziewczjTiy modej, niebrzydkiej, o dziwnie

bisl^ cerze i <^omnie czarnych aksamitnych oczach.

— Panna Liii,— mówi wci Jelsky,— ma w sobie

co ze storczyka: Ctphalantera alba.

— Takie komplement,— zamiaa si piskliwie,

—

musiaabym chyba szuka w Leziconie.

Jelsky schwyci przewijajcego si tu obok piccola.

— y ' ' -on dla panny Liii. Litera C.

Alf lu nie do pustych byo gawd. To
te rad by, gdy Liii oda si powanie, podejrzewa-

jc, e obaj przyszli po to tylko, aby z niej zadrwi.

Powrócili na swoje miejsca.

— Oli, eby pan wiedzia ! . .— skary si za po-

\%Totem Kunicki.
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— Wiem i widif, lei (Mm twyai lentymentgm la-

jrcuil na lepr nflyny. Hamuj, pcham x powrotem na

rci«dn drof lairyer>' :— robie, co mofc.

— Pan nit dat karyer Uk dokuciaii! Mój pank\

dlactefo pan jcMc daenntkanem, a nic fllantroprro?

— Poniewal to m. t najmniej odpowird2ial-

— Aha!— Ale pan* es w kawurni jak u m* Im*

w domu?
— Micsakam,— odpowiediial i filoioficznym spo>

koicm, i pihiikiem kiesjonkowym poau| sililowa aobic

IMiwnlifir — Z obowtj|xku, z fachu. W kawiarni robi

Mc ddi kultitni. Nawet prorocy nie kala dii na gó-

rach, tylko po kawiarniach.

Rzuci okiem na gazet i swym pilnikiem wskaza
niedbale jeden ustp.

— Jest tu now>' ler dla partskiego sent>inentu

I nowe kastakkie ródo ^-^trtu . . . Oj, te klee, te ideeL

Wraca akddi banda obietysaaów galicyjskich i wietie

pikne goAciAce kuhur>' do swej ojczyzny. Jeden w dru-

giego!— powiadam panu. Jeden w drugiego! kobiety!

dzieci nawet

'

Kunicki nosuwil uszy.

— Boe wielki, lo ich nic mon.i fiu<i2c*2a i;im,—
do kraju.

— Wic ich u \ i/iii<:n\ .
- rv '!<k;ipi'>-.\ .il il'i,'rnalycz-

ie dziennikarz, nu* pr/'-vt.i.^<- ^/iis.u • p.j/Mokci.

A po duszej pr/rrwi . j..;x.i . ;..i/.ij.i mi; koniecz-

n przy tej operac)'i, ziewn i rzek:
— Ptowiuieiica a pan etemprdsej wyleczy z te-

go wierzbu apolecinego. Zoataw pan tuczenie o mur
twardaiym gowom, a bity komunaami trakt idei poapo-

Ittaz3rai owcom! Me!— me!— jak le jest na iwiecie.
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— No, dobrze I—szarpn si Kunicki, rad, e mu
kto pomoe do wgadania si w przyczyn dzisiejszego

smutku. — No, dobrze ! — leczy ludzi z niesmakicai

i obojtnoci, patrze co krok na zbrodnie i potwor-

no ycia, oddycha zatchem powietrzem ndzy i cier-

pienia ... I to wszystko razem nazywa si ? . .

.

— 21adowoleniem ambicyi tylko. Poza tem, jest

si, chwali Boga, jeszczi* czowiekiem i mona . .

.

— Grywa w bilard.

— Chociaby.
— Albo pi.
— 1 to nie jest do pogardzenia. W picin jest tu»

penie ta sama mdro, co i w yciu:— zudzenia.

Oczywicie nie kady pije na to tylko, aby z iachusem
wywraca kozioki.

— Przypumy, e nie pijani.

— Ale si pan objuczy pryncypiami. lUt;dzv^ czy

póniej taki pocig towarów}' wykolei si przecie mu-

sL Nie pijasz pan? Tem bardziej naley pamita, e
tam oto siedzi Liii i nudzi si nad Graphic'iem.

— Pozostawiam j panu.

— Dzikuj za dzi,— odwzajemni si jutro. Po-

za tem, o ile pana interesuj problemy yciowe...

ijelsky wci oglda! swe paznokcie).'., poza tem, le-

karz, naprzyklad, moe leczy uczciwie, ile e nie ma
powodów, dla których^czowiek inteligentny miaby cos>

robi niesumiennie. Dalej, mona czytywa ksieczki

nie jako katechizmy komunistyczne, lecz jako mow no-

w^o umysu i nowej duszy, z któremi w kawiarni nie

zawsze spotka si moemy. Nakoniec mona ro^l-
da si po wiecie, co bywa ostatecznie najzabawniej-

HZem.

— 1 to wszystko?
— Mona jeszcze...
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— 2Uj« do laiwUmi,— iMmuU tic nerwowo Ku-

nuki.—Olo do aego «prowadjdfai lic u was zai^dka

i!

Jebky laj lic tynenwiB pricfldjmirm |.i<iiMS|.istj.

— Motna j<«icxr . . .— powtórz>'.

— No?
— W leb tobie strseli, o ile kto kwestyc twego

pra>*jctJi lu wiat wzi zbyt powanie.— Nie podno-

szc gowy, wywróci Im Kunickirmu biaka oczu,

umiechn ti^ kwano i doda:

— Im bardziej szarem jest czyje ycie, ti*m wik-
sza mieszno w takiem zakoczeniu.

Kunicki gr>'z i szarpa w zbaci munsztuk od pa-

— Szare yde, szare yde,— bkat— Szary, prze-

citny, nieomal zb>'tecznyt—>wybuclm w nagem roz-

dranieniu. A rka mu si trzsa, gdy j do papiero-

sa podnonil.

Jclsky teraz dopiero podniós gow. Twarz wy-
cigna mu si w^Tazem zdziwienia

— Panie—woa tymczasem Kum i

szarz>' ludzie zanadto uwiadamiaj sobi

m>in ju wstpie. Znaj nietylko mazimum tego, co

osign mog, ale i to cae morze maych faszów, li-

chych k"t»'*'tvT. mizernych podstpów, aprol>owanych

podot przepyn musz. Cel ich niezbyt po-

ciga, a droga nazbyt odraa. 1 to jest tragedy sza-

rych ludzL.

— No— . tragedy I •— skrzywi si JeUky.
— 1 pan chcesz im odebra jeszcze wiar w o>o-

wiild spoeczne, w ideay. TrzekM im te zosUwic,
chodaby..

— Chocia dopót>% dopóki im skóra nie stwanU

5
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njeje. Potem cisn t tarcz Mmi, na gowy modszych,
i to z rozmactiem wielkim. H?

Kunicki wpad jui w pasy.
— Wic czcme, czem}nam si broni przeciw te-

mu smokowi wszystkici improduktywów, co na mnie
naazi i ziewa mi w twarz smutkiem ycia, nud, pust-

k... O Uk, pustk! Zreszt, nie! Ja cigle jeszcze

nie o tem mówi, co mi dolega. Nfnie dawi, oczadza,

dusi poprostu niesmak, obrzydzenie i wstrt do wszj^st-

Idego!— krzykn niecierpliwie,— zerwa si i schwyci
za kapelusz.

— Wiosna,— westchn melancholijnie Jel8k>', za-

kadajc serwetk za kamizelk.

Podan sobie do zatrzyma jednak w rku.
— My wszyscy tak intensywnie odczuwamy dzi

wiosn! Wiedz co o tem restauratorzy miejscy. Jest

to najstosowniejsza pora, aby pi.

Si niemal posadzi go przy stole i nala mu kie-

liszek wina. Kunickiego rozbraja zupenie ten jego

spokój.

— Ja mc jestem przyzwyczajony . . . Chociaby dla

tego.

— Gupstwo!—Jelsky zabra si ze smakiem do
kolacyi.— Pan nie pijasz,— wywodzi prz>tem,— ponie-

wa to wytwarza podobno rozszerzenie serca, nazj^wa-

cie to cor bovis. Ale wierz mi pan... (Jelsky, nic zna-

lazszy czego przy nakryciu, zadzwoni w talerz)...

wierz mi pan, stokro gorzej nie pija, nie szale, nie

umie stawia }*cia na jedn kart i woa .ya l>an-

que !
* To w>twarza z czasem «pr roMOc, serce aby.
Kunicki patrza ze zduneniein na jego krztny

apetyt w tej chwiU.
—

- .Szale?" .Na kart?'... Pan chyba mia
Spmekari$ na myU.
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' > •!, — tknywU si Jeliky. — Ja aie wrieucic

I nie iV|Nc wlotów jak pan, tylko ronamuj^. A to nie

iniiiitaiiii ai je... Z taktem tercen laby gorsej

c na wiecie, — tadne ncmcie jul tic w niem

tuc mii ii I

— •Uciade!?*— powtórx\' Kunicki jak wprzt^*-

Winuiyl ranionami, i bcswirdnic zupenie, jakby ^^ . -

— Mik, — tlóOMCiyl dalej Jelaky, — micm. en

ilortee wewla winna ai|Mda nad gow, rzuca ukim
hrii**"" tylko cieU goryciy, ok>nEydzenia i wstrtu na

jaow oodenno.— H, jakai to znana nuul.. Gdy-
by nagada, abudaiwaay si gdaie w gdrsldem urocsyani,

hukna ,kocliain !* — echo a dolin kidikich przynioalcK

by jej woanie: .jaowo, nuda, gorycz!* Gdyby Pro-

awleiias akmasyl gór i grzmoceni obwieci ziemi : •Bra-

cia, zerwaem kajdany,— po nowy id dla waa ogieil,*—
eclM> odpowiedziaoby : .gorycz, obrz>'dzenie, wttrt I*

Jebk>' napi si wina, our nsta serwet, odstawi
ulrrz i gestem nakaza prz>'nie sol>ie nastpn potra-

w. Kunicki powtarza w mylach: .mifo*, .najada*,

•Prometeusz*, .kajdany*, .pomieA*. powtarza przytem
mimo%iroli z tym samym saukowit)^ akcentem, z jakim

wyglosione byy te sowa. 1 w>traesKa ju tylko oczy
na JcldEy*ego. A potem znowu poctaioil z kieliszka.

Jebky za prawi.

— Spojrz>*j pan, ile tej gor>'Cz>', ile liny i j.i<h: na

wssyaikiem, czego si dotkn, na co spojrze... (pro-

st, prosit!.. pij pan miao!)... do czego przywizaby
si chciao. Oó takich whinie hadzi ta lina, ten jad
ropuszy pochodzi W abich serdiMikach nie imieicio
si umiowanie spolccsne.

— .t^miowanie spoirczne??.." Psn artuje?

5*



— Mówi, umiowanie spoeczne nie mieci tic dzii

w marnych, skarlaych sercach. Zalf<lwic wciinie si
w nie doktryna, i oni, oni to wanie knq nam wierzy
w ideay.

— .W ideay !?..-

— Niewtpliwie! Przy kaidem rozdrou stoi taki

wanie drab z maczug w rku i wola : ,ldi t drog,—
a nie to po pysku I.." Czy to nie ironia ycia?

— Ironia?.. Ha! ha! — Tak, tak, — to wszystko

racya, co pan mówisz. Ja to czuj. Ha! hal — Ironia'

Ironia! — Pan-e mnie zarazi apetytem. Zjem chyba

kolacy i wznios si na w)'yny filozofii spokoju...

Nie, po co mi pan wmawia to wino?.. Ha! ha! —
ironia . .

.

Kunicki po jednym kieliszku puczul ju obezwj.ici-

nienie w czonkach. Cik gow wspar na okciu

i zapatrzy! si na Jclsky'ego.

I :..i nie rozumiem wcale, — rzek nagle po-

wanie. — Zreszt, gowa mnie boli. Ha ! ha ! — Nie,—
Ul ironia! — i znów mia si pocz.

— To szkoda, bo ja pana znakomicie rozumiem.

— Ja boj si pana,— boj si, jak czego zupenie

i;o.— Zreszt,— nie, ja nie jestem pijany!— zreszt,

.^ .t j z, i pan wszystko wie. Mój panie, niech mi pan

|)owie, co si ze mn stao ostatnimi czasy? co za

chmura stana nade mn?
— Czy pan aby pewny, e to chmura? Czy to

czasami nie sortce ? A ten cie pod nogami, czy nie jest

przypadkiem cieniem wasnej osoby?

— To jest wyrocznia delflcka«

— Powiem dalej jak Pytya: — jesu w ;it'i' s«r-

duszko wcini* ««'• m/ucie wielkie, runie obiecujca

karyera.



77

— Pui MBie chybA nie potdiati? — Kmudd a-
kryl gryiBM ciy lei naiech lytnan wina.

— Poedaim i to iMutlio! — My wtiyicy uk in-

tentywnir diaj kochamy! Wie co o tem Liii i towa-

riyaaki, te akarbonki naaiycfa ucu<^.

Kunicki aerwal aic i micjaca, aie uaiacii nat>*ch-

ntaat. Gcik gow waparl jol nie na lokctu, lec do-

em na atole. Próbowa tic roieimia w obrus i nagle

roplakal lic dcbo, raewnie jak dziecko.

— Nie, — mówi potem, ocierajc Izy kuakiem, —
po co pan we mnie wmawia wino?.. Takie tgie wi-

no? Ja mam sab gow... Po co pan ze mnie zrobi

aobie map?..

.<V»A^*>»#» »»tN|<Mi^^^^MMBM'fcf^>A^^"^^*^^^ f^^mm

Kunicki zaca ai wprost niepokoi o siebie. W kil-

ka dni potem, po nieudanej operacyi, dosta spazmów
wol>ec licznydi wiadków; — musiano go cuci. Opero-

wano mod czesk rol>otnic z fabryki zapaek. I^iew-

czyna, wystraszona sapadiem jodoformu i widokiem t>'lu

mczyzn w bia>*ch fartuchach i zakasanych rkawach,
wpia si jak rak w rk Kunickiego. Wród tych ob-

cych ludzi z nim jed>'nie moffai si jako tako rozmówi.
Uspokaja j, jak umiaL Opowiada, te jej krzywdy
pricciel nie zrobi; przeciwnie, dadz pikn srebrn
sacik zamiast brs>*dkej sprócmialej koci, ie tego

nikt potem nie sposo-iee, a kaidy powie: ^Ali, jak

wyiadnina u...-
— Jak ci na irni^- 1



— Mianuje sr Zofie.

— No widzisi — Zochna . .

.

Przj^szrd profesor i, zanim naoy mask, poga-
ska jq po wosacli.

— Patrz, jak ci do twarzy w biaem. Potem b-
dziesz si moga nawet w lustrze obejrze... No, nie

ba si, maa, — nie ba I..

Nic nie rozumiejc, umieclina si do wszystkici,

jak do rodzonycti ojców. I wszyscy, ilu icli byo, odpo-
wiedzieli jej prz3'jaznem skinieniem gowy. Studenterya

zaroia si na amfiteatrze.— Kunicki mia pilnowa pulsu

tej rki, która wczepia mu si w dort. Gaska t skur-

czon strachem dziecic rk i szepta wci:
— Nie ba si, Zochna, nie bal..

W miar jak zasypiaa, ucisk palców stawa si
coraz mniej kurczowy. Ju si rozchylay zupenie, gdy,

w ostatniej chwili przytomnoci, ucisna mu rk
krótko i rozumnie: jakby dzikowaa mu za dobro
i prosia, by nie odchodzi.

On baczy ju tylko na jej puls,— o niej zapomnia
niemal zupenie. Naprzeciwko, trzyma asystent drug
rk. Profesor operowa przez gow chorej. Na jej

piersiach postawiono lustro i trzymano skonie przed

operatorem. Asystenci chwytali pensetami, niby ptaki

dziobami, rozszczepione paty skóry i rc> je na

bok, oraz wycierali krew pkami way. .,.- cicho.

Sycha byo tylko szczk narzdzi, ludzkie oddf^chy

i jaki kaszel na amfiteatrze

Po chwili Kunicki drgn, — drgn bezwiednie

uprzedzajcym instynktem niesychanie czujnego zwie-

rzcia, jaki przy podobnej pracy i czowiek nawet zdo-

by sobie musi. Rzuci )ystre, pytajce spojrzenie na

asystenta naprzeciw. Ten ju na niego patrza. O>aj



prmic^ warok aa profeaorA. Ten jiii o wnynkiw
wicdml. Jut odklAdal oAridtiA, jui wielk pensel wy-

cigml cborc) i gAitUA jt^k, którym nc dAwiU. Nie

pooMglo to jedBAk. ZAraiki mc prsy ttole. Poród Audy-

lorymi ouUaaIo si oAwct wknf, kióre w tej chwili

pATsknki <mifchf . Prsebiio cborei gAntto, by wywo-
bki ttttciny oddech. Lect i tracheocoaiiA nie pooioglA.

G> dAkj byto, Kunicki pAmictAl SAledwie JAk pnei

B^. Wiedik, co mo ciyni nAlety. Podnosi nApnód
jedno nunic chorej, potem dlA ujednosujnienia ruchu

wyrwa i drugie Asystentowi. Podnosi je i oposKSAl

MATOWO w ten równy Ukt, w jaldm profesor odersAl

w piersi chorej. Zamieni si w masz>'nc, — pracowa
bes wytchnienia— minuty, czy godziny ! — tego nie pn-

ucCa Pompowa wtedy jeszcze, gdy audytoryum opró-

tnUo m^ zupenie; podnosi i opuszcza bezwlndne ra-

miona, gdy inni odeszli ju od stou; pracowa i wtedy

jesscse, gdy Icto zym i zniecierpliwionym ruchem ka-

zaI oni wreszde zsprzests. W koócu odepdmicto go
nienuU.— Prie oAono ckk> na wózeit, narzucono na nie

przeAcierado i odwieziono do trupiarni.

Obowizkiem Kuniddego byo przeliczy nar/r i/i:i

i zebra je do wanienki siatkowej. Gdy si tcm zaba-

wia, poczu nagle zawrót gowy. Cofn si .do pierw-

szej awki amfiteAtru i 08un.i si na ni wczeSniej, niili

si zamierza Ogronmie biae i agodne wiato za-

snuo mu wsz>'stko przed oczyma bia mg. Kto
iblizka stojcy us>*sza najwyrainiej, jak szepta: .Nie

ba si, Zochna, — nie tM!..* Zaciysnl si, uj za

gow i dosta najprawidowszego spazmu.

— K^tfHTf /— suwia z francuzka atw dyagnoz
jald student z ghipia frant

Ludzie byli rau wdiimii za ten humor. Przy
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situcinym nieco miechu zaatwinno ^r bez trudnoci

t bagatelnii spraw Kunickiego.

Jui zdj fartuch i nakada niankuiy, gdy wpad
jak bomba asystent i zawezwa go do profesora.

— Dobry! — rzek Kunicki. — Tym spazmem za-

rnem si na mier w j^o oczach.

1 z dusz w pitach wstpowa do gn'

Profesor zdy równie pozby si i.< Na-

okó nie byo ani ladu odbytej przed chwil operacyi.

Siedzia przy biurku i notowa co popiesznie. Ruchem
zym i zniecierpliwionym wskaza mu krzeso.

— Ja tu ju od kilku dni mam pana na oku. 1 dzi
patrzyem przed operacy... Chociai musz przyzna,

c jako lekarz sprawowae si pan niele.

Skoczy pisa, pooy z impetom pióro i zwróci

si wraz z krzesem do Kunickiego.

— Ale co znacz spazmy? bk.i' <
**.. Ja

ju zaczynaem pana szanowa za .br;u. i jv. uw." Mu-
sz panu powiedzie, e upatrzyem' go sobie na asy-

stenta. Wic mam zawód I—sykn ... — Pozwolisz si
pan zbada?

— Ale ja, dalibóg ! .

.

— No, no, no!..

Zbada, opuka, a mc nic znalazszy, wzruszy ra-

mionami.
— Masz pan jakie zmartwienia?
- To jest waciwie . . . konkretnych . . . Chyba e-

bym . . . jeszcze . .

.

— Jeszcze?

IVofesor, poprawiajc okulary, zasoni twarz

doni.
— Radz wyjecha na trzy tygodnie. Gdziebdi...

Cygaro, panie Kunicki?..

— Dzikuj uprzejmie... Nadzieja as>'stenlury . .

.
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— Nie o t<t KUir... Chcuilein panu powiedzir^.

ie... Mm!
Wyd wmrgi, fladiil dluf brod, wrfsicie:

— Z malirtrtwciu nie nakty nifdy swleka! —
%r>iMili mu prosto w ociy.

Kunidd ttanl jak w ofniu.

— Akt... dalibóf!..

Uj go la Obtr -. ttiCtSnjfi tfU|<tuVkad2tl do

dnwi Ja nmietn t\ d, Nied>tkretn>in by nir

Z widbem profeaorskieni cygarem w ustach ssedl

sadumany praes ulict. A e myli byy bardzo przykre,

wze stawa si beznadziejnie zawiym, wic — uczu

nag potrzeb napicia si czafnej kawy.
Gdy wraca do domu, gniewa go cisk na ulicaci,

znniszajc>' do wotnydi, ilimaczych prawie ruchów i bez-

cek>wego ogldania obojtnych twarz)*. Przy sposobno-

ci zanway, c ten i ów, mijajc go, umiecial si nie*

znacznie, jakby chcc powiedzie: •Oto idzie znowii

jeden z tych, co to maj lelckiego fiolka w gowie.*

Uiniedmli si oczywicie k(> y, ci zawsze z sie-

bie zadowoleni, .najnonnaliii^jr.i luw^u* w miecie. Ja
wród anioów w nietne odróni chyba dusz, która

na tjrm padole paczu bya komiwojaerem*, — seaucil

si na nkfa myl KunickL — .Swoj drog, musz by
bardzo rozdraniony, i wygldam prawdopodobnie dzi-

wacznie. Ah, ta kawa, to cygaro obrzydliwe!.. Zresz-

t, to jest jasne : rozdranienie wywouje szybkie, gwa-
towne, ostre ruchy, w t>'m tumie lamaram>Tn musz
wyglda, oczywicie, jak muclu w pajczynie.*

Gdy skrci na swoj ulic, cisk uczyni si na

diwilc jesicse wikszy. Uslysial za sob cichy, krótki

dzwonek. Ludzie si rozstpowaii, dwie baby przyklky
nawet na trotuarze. Kunicki zdj czapk, co tu widocz*
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nie nie byo we zwyczaju. Przecho<Ut)cy tusty jegomoi
znowu si umiecha z poczuciem wyszoci solidnego

czowieka, któremu interesa dobrze id. .Ty, bydl
nizkie I* — myli Kunicki i, korzystajc z wolnego miejsca

tL ksicdiem, postvpuje tui za nim. — Ludzie najwyra-
niej przypuszczaj, e to on ksidza do kogo sprowa*

dza. Jaka baba podbiega nawet, by zagadn, do kogo.

«Ja musz mie adn min, jeli pasuj nawet do
takiego rodzajowego obrazka.

,Ale traf szczególny, eby akurat do m< ^o (ioniu

szli ... 1 na schody moje . . . Co, u dyaba ! . . Czyby
na drugiem?.. Trzecie!..

.Baba!.. Ocz>'wicie baba. Ale cóby jej tak na-

gle? Z cz^o?
,A co ? — dzwoni . .

."

Otworzy obcy czowiek w mundurze warty sani-

tarnej. Kunicki zaniepokoi si ju powanie. Ksidz
pyta, do kogo. Kunicki, stojc o pó pitra niej, nad-

stawia uszu. Tymczasem nie chce miesza si do nicze-

go. Poczeka.

— Do mod^o pana, — brzmiaa odpowied.
.Co!?-
— Kto taki? — pyta ksidz.
— Student

Kunicki chce w pierwszej chwili krzykn przera-

liwie. Ale si sania, za porcz chwyta i ciska j z ca-

ych si. Lew doni po ciele wodzi, szarpie spotniae

wosy, szczypie si w warg. — ,Nie, ja przecie nie

pi. U Boga, — co to jest ! ? Co to wszystko znaczy ?*

Chopak kocielny zadzwoni raz: cicho, króciutko, jak-

by przez nieostrono.
— Niech bdzie pochwalony,— obcy, cichy, zapa-

kany glos, gdzie w gbi korytarza.

— Na wield.



Kum klka um w gbi koryursa, Stlocha. Jak

WOTMMMtUC SIIocImiI

— Wypadek? — pyta knda cilowieka w ciapoe

a odwachu taniiariwca — Praytoamy ?

^ Bardao mmiOt ^ awpcae kto baaeaL — Saiao-

bójttwa
Kaidi cofa aac od prosu.

Wypada moda kobieta i gbi i buch ! kaidau do
nog. Jak ona uraaauc upadla* 1 aakMrha. .Chryste,

jak ona sik>cha!*

Kunicki puaicaa porci schodów. Pry si jak

struna, ladska piidc kurczowo. Nic da si halucyna-

C3ri Nie da si nawet obdowi, jrli to jest obd ! On
tu jest,— nie tam ! . . Nie da si. Woli ma ']r%iczf troch.

Zimny pot strugami zlewa mu twarz

PrTftkakujc po Idlka stopni, pdzi na aui. instynkt

sachowawcsy woa w nim bezadnie : .Doroka. Z po-

wrotem do profesora. Szpital. Osobny polcój ... I dsza,

ÓBia wielka. Z pocztku morfina, a potem dsza i spokój

tjriko... Musi przej .. . Aby tylko doroka !*

W3rskocz>' z bramy a na rodek ulicy. 1 tu si
dopiero ot>ejrzaL W imi Ojca, Syna i Duclia!.*

Numer 5H-y.

O dwa domy za daleko

!

Otar chustk pot z twarz>', popra%n kapelusz, za-

pi palto i, zagryzajc wargi, aby si nie trzsy, zawró-

ci pod numer 54-y. Obejrza swój dom uwanie i po-

równa go z Umtym. Podobne oczywicie jak bUzniaki,

a jednak trzeft»a by t>ardzo rozurgnion>in. .Oj, u czar-

na kawa, to cygaro!*

W doom zasta sw gospodyni w niesychanem
podnieceniu.

— Wjrpaddc by w smeditwic,— wolaa od proga»

a racz<>j wymkakala z prawdziwym smakiem.
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— \N'i«-in.

W iny&li zai doda: ,Chwala Bogu, rseczywisto

t

Konkretny, policyjny fakt, cntuzyazmujcy wszysUde

kucharki w caej dzielnicy.— Ale napatrzyem si dzi
rozkoszy miejskich. I to mnie tak niesychanie rozdra-

nio.-
Zmaczal gow i piersi, naur skronie wod kolort-

sk i postanowi natychmiast posa do apteki. Wyrwa'
wir kartk z notatnika i pisa pedantycznie:

Natri brom . .3,0
Kali brom 2,0

Amon ....

Zastukano do drzwi. .Oczywibcu* baba / piotk.mu.'

— Przed trzema godzinami, natychmiast po wyjciu

pana doktora, zachodzia tu jedna pani.

Kunickiemu wydao si, e w tej chwili kto go

pici w ciemi uderzy.

— Z tej kamienicy pewno? Po porad? — pyta

mimo to z niedon jak chytroci i jakby chcc
oszuka samego siebie, odwróci fakt, zagada rzeczy-

wisto.
— Nie. Nazywa si— zostawia bilet— nazywa si

Zofia Borowska.

Kunicki uczui, j.iKby po raz drugi, mocne uderzenie

w ciemi. Powsu z miejsca powoli, sztywno. Opar si
tyem o biurko, chcia co powiedzie, ale gosu mu za-

brako. Zwiesi Avic gow i milcza. Jak ta szelma ro-

pucha musi patrze na mnie w tej chwili !•

— Pani przysza zapyu, czemu pan doktór do

pastwa Borowskich wcale nie zachodzi. Oboje z miem
s niespokojni, czy pan doktór nie chory. Pani bardzo

rozpytywaa o pana doktora... Niech mi pan za ze nie



weimir, ale ja nc priy niej watydztlam poproatu mej

brtydoty. Jakat adna ! jaka wieia ! .

— Dosy!
— Proaila« ieby pan doktór nie tapominaL Triy

nuy to powtónyla. Pani pnynioala le lob wiiank
kwiatów, mylc, e pan doktór jest clior>\ Wej nie

chdala. Romauriala le mn pnes próf. Prosiam bar-

dao» Ieby loauwila i tdrowcna. Mówiam, ir pan do-

któr tawBse taki lamotay, ie kobiet nigdy .

.

— Dosy!
Baba poloiya ostronie gar kwiatów na naiilii.

taem kriele i lamknla cicho drzwi za sob.
Kunicki wci jesacze stal nieruchomo przy biurku.

Po chwili dopiero sign! po recept i pocz j drze
na drobne kawaki. Podj machinalnie jak ksik
ae stou, ustawi j pedantycznie na etaerce, zbliy si
wi canie wolno do wizanki kwiatów, powduU, znalaz

si blizko kanapy i osun na ni z kwiatami pny
usuct, pod twarz. Mia wraenie, e jaka potna
dkNk wciska mu twarz w te kwiaty. Patrz, patrz, gnuny
i uparty! Na yciowej ciece róda tego omin nie

woino: tak jest wola modoci. Musisz pi z tych wód,
co rodz ai>o si i cz)'n, all>o ducha w)'cznie, alt>o

bezwol jedynie: rodz yde, sztuk lub marzenie.

W plomieniadi, co d ogarn, natura hartu twej duszy

dowiadczy pragnie, na to aby ci wznie lub poniy.
Tak jest wola modoci I*

Gdy powsta, mia w gowie jedn tylko m>'l, je-

dn trwog:
,A jednak — dokonao si I*



h, Boe!— mylaa Borowska— od cza-

su jak dosta te ksiki od Jebky*efco.

nie wyciodzi wcale z domu. Zamyka si w pokoju,

mruczy, deklamuje i chodzi, bezustanku chodzi: równo,
miarowo, jak wahado. 1 pije. Znowu!"

Zajrzaa przez dziurk od klucza. Tuurek —»;'••'

na siebie. Po co? Zapity i sztywny chodzi jak /

na warcie. Staje przy biurku, prawa dort na piersiach:

czeka dumnie na co. — O czem on myli ?"

— Wadu? — szepna w szpar.
Spojrza wyniole w stron drzwi, odwróci si

i nic nie odpowiedzia. Znowui chodzi.

— Wadek, ja nie chc ! — pocza szarpa si
u drzwi.

A gdy j wpuci do siebie, rzucia l>adawcze spoj-

rzenie na biurko i przeniosa na niego czujne, niespo-

koinp oczy.

— Wiesz, dla czego mieszczka ksiek nie lubi?—
pyta cierpko.



— Wiem. Bo uaie—mówia, wikinijr lu Ici-
ki ~ t Mwtie w tMUowcj tiuUecie we wtgyttkiein, co

Mówi, cnij, njfil, bo tamie t ftltiywe, wtzy«tkie

bn wyjtku — te mapimm kobiety.

— A wi^ taidroó — tieplenil m, wycigajc
twart w hrabiowski grymaa.— Vom toim^ta Jmu tm ru
4kt wmmdt, aiargrabino! — atagral jej mi pocaekaniiL

1 WDCC potem, ujmujc j aa k>kietf:

— Zotirrtka — amanierowaa tic co nieco na

— Pfle? — aapytaia wobec tego nieapokojnu-.

— Nie, nie pilei ! Teraz bdzie YotkattOck,— co ?

— Oh ! — westchnhi ciko.
— Klempuma t — mrukn pod notem i zagwizda

jej gono w odpowiedzi. Wtoczy rce do kietzeni

i dKxizil z kta w kt, przelewajc ti z nogi na nog.
Ona otunhi ti na kanap, zwyczajem twoim fzatopia

donie we wlotach i zapatrzya si smutnie na niego.

— Kodiasz? — szepna po chwili.

— Którego? — odpar, aatrzymujc sa prz>' mej
w zwrotnym piraeue.

— Wadek ! — achna si gniewnie.

— Wzgldem czego?

Zocma rozpfadtaa si bezradnie.

— Gupu ty!— rozpromieni si m nad tym pa-
caeoL Odgarn jej woty z czoa, odj rce i kaza
tobie poda pyazczelL— Nie palcam, nie! — Pocaowa
meta. Przeprosi za mahitlde zmanierowanie si w mai-

tokstwie. Tak ! — Jul si na kohuu ldujemy. Oczy-
wicie! — Oko? — nadzwyczajne! Midotie, wilgocne
tptjraenic

!

— Koch.isz?
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— Mhm ! — Borowski potrzsa giow.
— Ugryz!
— Gryi... 21ocha!— 1 dalby to kto wiar?— Toi

lK)li... Oj, kot, kot!— jui si tuli, ju zwija w kibu-
tueck.

— Jak ja ciebie lubi, Wadu!
Zaparo si westchnienie w piersiach 2^)chny.

— Ale nie chodi tak Wadek caymi dniami po
pokoju: — to takie smutne.

— Zupenie tragiczne— h? To wskazuje, e m
jeszcze myli.

Drgna mu czujnie w ramionach, odrzucia w ty
gow i wpia si w niego trwonem wejrzeniem. Bo-

rowski sign po papierosa i ukry si niebawem
w chmurze dymu. Siedzieli tak w milczeniu; on mi
papierosa i machinalnie, niemal automatycznie gaska
j po wosach.

— Rozple...

Mikkim ruchem ramienia dotkna cikiego zwoju

na potylicy, potrzsa gow: jasne pld rozprysy si
same. 2^pachniay wosy.

Wyrwaa mu z ust papierosa i odrzucia precz.

— Nie chc, eby pali!..

^^^joN 1 ^ u ii» ^'1 *» %%V ^^^g!;^^*«^V^AA^%^

— 1 znowu chodzisz?— szcptaia potem cicho, iia»

wo, wtulona w kcik kanapy.

Przez duszy czas nie odpowiada jej wcale. Po-

tem, zatrzymujc si nagle przed ni, wola gorczkowo:



— Widiist, tam u nas, w budiie, naJci^Actcj uk
bywao,— w ipektakUch niby. W ctarnym •lafr'>VM

i K wiecnikieai w rku wpadam jak bomba na &•

nuct c o praw kulis i wnaanc: • Ojcobójca !
* A te

fajerwerk ia|Ml, wic mc •ptoaa i buch o lew kuliac.

^Bratobójca!* 1 tam lajcrwerk,» wic wal we drzwi:

obójca! Bratobójca!* — ! buch w szlafroku na

AMBic! A tu kulisa ti wali, ognie dymi, kanv

obracaj si w beczce... A ludzie r>'cz. Im ab> ...

jerwerki, aby aktor wyl, aby konie na scenie... Tfu!

A nie, to famiJiendramy ! Pijesz kaw z pustej fili^

tanki, jesz g papierow i gldzisz i pledeaz przez

pi zbyteczn>xb *aktów. 1 kucharki si szwendaj

i gospodynie sapi; dzieci nkaj ojca, ojciec nka dzie-

ci, poniewai pierwsze nie wiedz, czego chc, a drugi

dusi pienidze: zamiast kupi szczicie sobie i innym,

dobija siebie i otoczenie. Synków takich przewinbym
przez kolano, skpca pap okrad zaraz w pierwsz>'m

akcie: — i niema familiendramy ! Co tu gra? A nie,

to kupuj lakier)', poyczaj tuurek, pucuj zby i rób

hrabiego! ,Dokd«e to pan?* — zap>*ta zazdrosna Zo-

na.— ,Do klubu, hrabino!*— .egnam!*— .Pani!..*
— .Hrabio?..* — westchnie. Zwracasz si wic ode

drzwi i kadziesz c)'linder na krzeso : . Pani ? . .*—
• O nic, nic!— do widzenia, hrabio.* — 2^ejmujesz

wobec tego rkawiczki i cahijcsz. Wchodzi lokaj, wic
mówisz smutnie: .Ka odprzga, mój biedny Pawle.

1 ka posia óiko, mój biedny Pawle.*— 1 tak map
bez krwi, bez myli, farz sensu, bez krzt}' czowieka
w sobie robi musisz pnez trzy godziny. A jak si
oblisaj recenzenci! .Co za bajeczna rzecz t Pary,
Paryt— kultura! Jak to zrobione, jak w)'c>'zeiowane

!

Co za macstiya machy !
* — Dziwi si, iem iadnego re-

cenzenta JMKit nie pokopa w iyciu. Att>o te adwoka-
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ty, te doktory natse i ich klcmpy ospale po loach.

Cholerna publika!

— Tcaknisi tam, Wadek ? .

.

Zamiast odpowiedzi nnici si do biurka i porwa
ksiiikc.

Wiesz, tu jest tak!— Zbankrutowa. Runo
wszystko tak, c te gruzy, wiesz, a w celi wiziennej

go zasypay. A potem jeszcze gorzej. Z gruzów wj--

pezy mije, wiesz: ludzka krzywda, zo, podo,
i uoyy mu si tam, pode drzwiami; nie dopuszczaj

ludzi. ^' y! Przychodzi tylko jaka klempa bbni
mu na : . : , ..inie. Ale przez tylne drzwi, od bocznej

kulisy. Do niej nawet si nie pali: ju mu wszystko

nic ! A on ma pod ! Bibym przecie szelm, e a ! .

.

1 widzisz:— chodzi. Suchaj, co mówi! Tam na H'^!-

kobieta, która si zest«irzaa w mioci ku niemu:

wielka, bolesna mio! Ona tam na dole z t szelm
on rozmawia.— A polem cisza. Smutek w^i m

si zrobi, daleki smutek modoci. A tam u go: . . ...pi

up! up!.. Widzisz,— chodzi! Chodzi jak lew po

klatce, ten lew jej modych marze. W klatk ycie

zamkno! A na scenie cisza, cisza... Za lud/- m
w sali, który lepszy, tu co pod gardo... /,

Zochna,— nazywa si Ibsen. Autor niby. Z Norwegii

. powiada Jelsky ... Z Norwegii . . bdzie . . . po-

Zochna zaniepokoia si i po^^^stala z kanapy.

— Wadu, co tobi-

— Powiada Jelsky . .
.— Borowski 8krz>*owa rce

na czole i wciska donie w oczy. A gdy go ona obj>

a troskliwie, pocaowa j szybko w rk i odsun od

siebie. Poczem sign] po papierosa i ukrywsz>' si
w dymnicy, znowu biega po pokoju.
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— 1 wim, ct^fle cdoi,—mcnl prsn pól do

tiete.— Co kto na schodach itc niaiy. on..

Borowsid mictl si do biurka i tUn) we wspa-

nialej poe dunuMCo wyotekiwania.

— A!— wysKpIala tona, trrai dopiero zrozumia-

waay jego aachowayiie si w cigu ostatnich kUku dni.

—O, tego nikt na iwiecic tak nie zagra, jak ty!— w •

dncla prawie bezwiednie. — Chodi tu, Wfaidui, ti^tu

pny mnie. Wet za rce i uk opowiadaj.

Usiad poshiaznie.

— Widzisz, Zochna,— potem przychodzi tam do

oiego robak zdeptany przez ycie. Wygnioto mu ono

I dmiy wszystko, prócz tego, co w modoci kiedy

napisa: dramat, czy licho. Nosi si z tern wszdzie;—
wszyscy drwi. Przywlók si wic do najbardziej

wzgardaonego. GM potwornie ialosna, ruchy ch\\M-

nr : obrzydliwo4 i Izy . . . Wielld zamany czyn i rob.;-

czt\ jak plwocina nie dajce si zdepta marzenie !

.

— Po%iriada Jelsk>',—zaci po chwili i z^esil

gow.—Jebky mówi... Jems Marya, nie módz gra!
nie módz gra!!..

Zodma westchna i nirspara mu jasn gow na

piersiadi. Oddychaa gbolco w zamyleniu.

— Wadek,— mówia z trudem ^^elldm, marszczc

jasne czoo i przysaniajc oczy rzsami,— Wadek, je-

telibym d kiedy na drodze stana...

— To co, Zocu?
— To zdepcz!

1 nagym rucliem usuna si fn^cd nim n.i kolan.i.

Ciriala co mówi, lecz sów nie znajdujc w przr|><!-

nionei duszy, wsparfai bezwadn gow na jego |)!< :

.

siadu Podj z ziemi, prz>'tuU twarz do jej policzka:
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pomieszay si Lty obojga. A gdy j potem coraz to

mocniej do siebie przygarnia, wysilii si z poza tych

lei umiech bdny i ogromnie zmczony...

'«*''»»—
» 'silili

' . H^)ymit ,^»ri » <» I w. t >

— I znowu cliodzisz? — grymasia, wydymajc
wargi, i z dwóch poduszek pluszowych wycielaa sobie

przytulne gniazdko w k.icie kanapy.

— Opowiedz co,—uprzedzaa z bezwiedn ciytro-

sci jego cik zadum.— Co tam jest wicej w tych

ksikach ?

— Tam?— Duo, bardzo duo: wiat nowy!—
Wróg ludu,— rozumiesz? Chodzi tam o jakie kpic^
le . . . Ale co mi ! Widzisz,— tum, tum wielki i jednost-

ka, która cz^o pragnie... Poczekaj, ja ci zaraz...

— Nie pij, Wadu...
— Ah, daj mi pokój!.. Wid/is/, jrdnostka ! — jr-

dno maie drgajce serce ludzkie,— a tam wielka bierna

masa: nazywa si kuryerek, gazeta, publiczno. Chcia
czego, pragn, kocha, cierpia... Patrz! widzisz, idzie

przez ulic. Tam u nas po Nowym wi*''-;. A za nim

tum. Widzisz, Zochna,— tum.

Skoczy w kt, przypar si do ciany, zebra si,

stuli w sobie, ramiona okciami do si prz>*cisnt, wska-

zujce palce doni z aroczn ciekawoci przed si
wystawi i zrobi straszn mask: znbii.i( kof?o zoli-

wym, jadowitym miechem.

— Tum !!— woa.— ...On idzie lam przez ulic,
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a Uum la nim! aPlitnctel— t>'cial Borowmld jak Ini-

ja,— pattitctr, to idzie ten, o którym w gazecie ttalo,

któremu poterajcn ambicya tak niepotraetNiie roitwo-

rtyki chi|M| gb . . . Patrzcie, jak on idzie, jak tic ru«

za... Widzie&kie kiedy taki nadzwyczajny fgwinphirz

durnia ?—A czytae ty, oo tam wkUdwie w gazecie

byk>?— Nie.— No, moina by tocrem,— to nikogo dzi
nae zdziwi; ale, majc takie nieczytte sprawy za sob,
jeazcze gb otwiera, wynurza si jak piskorz z bota

hidiiom pod nogi,— na to trzelM by czcm wicej:

olem kapiiakiym.

.Patrzcie, patrzcie, jak on idzie! jak si rozkracza!

On jest slaby na iotdek! Widzicie, widzicie, jak si
ukoni, jak si w pak zgi ! Jaki szczliwy, c stró
przed nim czapk zdj. On tego stróa w udo z wdzicz-
noci pocauje!..*

Ha! lui! ha!— tum si mieje!

Tu Borowski zatrzs si tak potwornym mie-
chem, r 2U>cina drgna na kanapie.

— Wadu,~nie!..
— Stój, ty, proroku !— woa tymczasem m.

—

Stój, apostole o wykrzywionych kamaszadi. Stój!—
swój czowiek ci woa... Nie wierzy!—On ju niko-

mu nie wierzy... Stój, opowiedz: czy bardzo pal ci

grzbiet te odprowadzajce na ulicy spojrzenia ? Al^ ty

ycia jeszcze nie znasz, proroku ! . . A znasz ty te nage
milczenia, gdy wchodzisz? te szepty i gawdy najpo-

spolitszych kretynów? te po ktach pankania niepo-

wstrz>'mattego miechu, skandalizujce nawet twoich

wrogów?.. Ty pewno zakochany? Tald doktr>'ncr

bywa zw>'kk zakoctuuiy?.. Bój si Boga, czowieku,
i ty miesz walczy z tumem!?.. A znasz ty ten w^'-

raz niramaku u kobiety, co ci wczoraj jeszcze kocua?



94

Kobicu |>okocha otra, lichwiar/a, handlarza yMrym to-

warem, sipiega.— Ale nie byo jeszcze kobiety, któraby

uminin zachowa mio dla czowieka omieszon^o
przez ilum ! . . A wiesz ty, ile jadu jC%t w udanem za-

interesowaniu yczliwych ? A wiesz ty, jak;| wcieko
wzbudza wspóczucie gupich? A znasz ty niemoc dum-
nych? A znasz ty niezaradno cho t*^

' ' ' *

nirjszych natur?.. Chcesz zrozumie os/

wiórki t>ezwad ? Chcesz pozna potg wowego spoj-

rzenia najbrul;ilniejszogo loira, gdy si czuje n\

daniu twej uijomnicy? Ale jakiej? jakiej? Ty m.

tajemnic! Wiesz, jakim kaem obrzuci ci pragn:{

wokó? Ju syszysz!—ju czujesz!—ju t hydr za

eb chwytasz!— A jednak— nie! Nic nie wif ^
"'-

masz nic prócz smutku i przygnbienia twoich i

,

szych. ,Co tobie?— pytaj— Co tobie ?.." Pochwy-
cisz pierwszego szakala z brzegu za bary i krzykniesz

mu: .Czowieku, ja prawdy, tylko prawdy w yciu
chciaem !

" Prynie ci miechem w twarz : , Waryat !
"

— Naokó widzisz tylko oczy!— oczy!— oczy!— I na

piersi spada ci ciar:— czujesz si winnym zbrodni.

Tak jest potga motochu. — Ha !— ha !— ha

!

Ten miech mrozem przebieg Zoce po krzyach.
Podbiega i przytulia si do ma.

— Wadu, przesta... Boj si.

— Idi precz!— woa jak optany i odtrci j od
siebie. A potem powracajc do swej wizyi:

— Proroku z prowincyi |)olskiej, stój*! Twoj c/i<»-

wiek do ciebie mówi: w kadym proroku jest i musi

by troch aktora. Czy ty nie wiesz, e tam, gdzie nie-

ma publicznego ycia, gdzie .mynek na strudze miele

plewy swoje i cudze,* tam gazeta poranna przynosi lu-

dziom szemat myli na cay dziert? e tam spiritus flat

ubi reporter iw//? e tam czowiek, któr>' ma co do
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powiediMib, CMfo uenut im nie ogmrnie, naiywa si
<-!i.i<>t\r/nvni um>*slrin? ie ledwo ufta otworsyl, jul tic

w ochach ludi iiiikiiiiiicii okry, a ledwo je umkn,
ittt ^ manMikiem db nich itn? te jul mu capecik
/ dxwonkami na ciolo wcncU? Widisi, o tej czapeci-

ce I dzwonkami lapomnieli Ibsenowie. A to jest rxec/

bnrdio walna, bardio wspólcteana! Dla tego drobiai-

ipi, proroków nawet w powiede by nie mole, nawet
tych skromnych, co to chcji csystej wody w studniach

i cx>*st>*ch rk pny pnblicfnydi sprawach. Kaldy, ka>

idy bez wyjtku csapecsk dostanie!— Czy t>' masz do
mocne nerw)\ Samsonie, wobec wojska podejrze?
wobec ciiby zlej woli? wobec tumu ciekawoci? Jak
mucha w pajczynie, owikasz tylko, oplczesz i zamotasz

ducha swego nienawici... A znasz ty proroku, szpi*

talne cele puste? A znasz t>', t w samotnoci al do
bezkresów rosroal nienawi, która w rozbolalej dusz>'

jul si nie mieici? O, bo do nienawici tumu trzeba

potgi ducha!.. Wic si rzucasz optany szalem nir>

nawici : chcesz ksa, szarpa, dusi . . . Ale ciany wy-
bite jul materacem, a w pokoju niema nic wicej prócz

siennika Ujrzysz mole jeszcze tylko w maym otwo-

rze drzwi par wydulonych kretyskim umiechem oczu
dozorcy.

Ha !— lu !— ha !— proroku . .

.

Zochna stal wrsparta o framug drzwi; oczy roz-

szerzy>' jej si i zwilgotniay; Irenice pogbiy si.

blada bya na twarzy:—wcign j w wir chaotycz-

nych swych myli. Beswiednie graa jul z nim razem!
— graa niemo, trwolnem biciem serca.

— Nie trzeba si byo da, Wladu!— próbowa
dorznd swoje i rumieóce w)nr>'sly jej w jednej chwili

na policald.— Mlcz>'zna nie da si!— zawoaa, prlc
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sir tlunr osia, Mpuiyzniaia w jccliifj cliwiii. — Mc2-
i/y/iia /: , , zabije bodajby nawet tum!..

Rzuci na niq zdziwione, przelotne spojrzenie i oce>

nil natychmiast rarówno sil ck i i mcLiliczny,

szczery dwik tego kobiecego w\.*w.v.....

— Dobrze zrobione,— rzeki mimowoli.

Niebawem powróci jednak do swoich myli.

— A byo takich proroków po wszystkich guber-

niach tylu !— tylu !— tylu !—Osun si na kanap, roz-

krzyowa ramiona na jej oparciu i z pochmurnym upo-

rem zapatrzy si gdzie w puap.
— A jednak,— westchn po chwili ciko,— pójdi

do mnie, tumie, abym ci umiowa!
— Nie, Wadek!..
— Zlituj si, Zochn.'!, przecie/ ja o nim tyiko ma-

rz, przed nim korz si w mylach.
— Wadu, nie! nie! nie!— woaa, tulc si do

niego w bezwiednym, instynktowym strachu. Usyszaa
wyczu to koaczce si serce ptaka i zdja go lito
wielka. Posadzi j sobie na kolanach i gaska obie jej

donie.

— Pamitasz, co mówia przed chwil?
— Co, Waduchna?
— Zdepcz, powiedziaa.
— Ty t^o nie uczynisz.

— Wierzj'sz mi?
— Kocham.
— Nie pacz, nie pacz, 2^ha... Wiesz, dla cze-

go,— p>tal, ocierajc jej palcem zy z pod oczu,— wiesz,

dla czego nasze >.\'c\t* jest takie smutne? takie bardzo

smutne?

Uniosa mu si w ramionach
;
-patrza-

a uwanie, pilnie i po chwili potrze:*!.* i^c^i ailnte gow.
— Nie wiem,— szepna.
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— PckMMM ci rai jcstcte ten iwjcy miechem
potwór ?

Zochn.i <«(.-z^ta ii\gotA na calem ciele.

— O, ty moieu mnir i bez tego swemi urojeniami

aa mier lamcty.—Ja saba jestem, corai slahaia .

Nie widiisa tego, Wladti?.. Pami^tasi, jak dawniej

byam?.. Patn, jkam ja chuda!..

Powiód doni po czole, jakby si nawracajc
myl w stron, dolu|d ona j cigna. Uj on za

ramiona, odsun nieco od siebie i prz>'patrywal jej si
dhigoi, badawczo.

— Zbrzydam?
Nic nie odpowiedzia, tylko nachmurzy si*; i<

s/tv

bardziej.

— Nie!— szarpna si kaprynie i zatargaa go
za czuprj-n.— Ty nie myl. Wada, ebym ja znowu
tak schuda. Piersi mam jeszcze...

— Ah ty !~Zamkn jej usta mocn)^, dugim
pocaunkiem.— Przecie ty chyba nie wtpisz, e ja nie

za to tylko?.. iUituj si, Zocha!..

Potakiwaa popiesznie gow, przewainit* na to

tylko, aby ukr>' zy tr>*skajce do oczu.

— No %iric?.. 1 czemu znów placz<>sz?

— Sama nie wiem, Wladu... Nie gniewaj si.

Pochw]i^ilajegork i przycisna przelotnie doust«

— Coraz salMza jestem. Casem caymi dniami

t3'lkobym pakaa.
Borowski schw>'cil garciami pki swych wosów

na ciemieniu i targn je z caych si.

1 sta si pieczoowity, spokojny, dobry dla niej.

— Poczekaj, poo ci tu na kanapie, okryj...
Albo, wiesz, do óka ju ci uo. Gorczk masz,

biedactwo?.. Zochuu moja!.. Co to za aktorka z niej-

by bybil Jak to ona bi i zabi tumy nakazywaa !.»
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Dusio ty moja skrzypcowa! Spa jui... Spa.a...

•A a!— koty dwa, szare bure obydwa...

Zochna wyprostowaa si nagle wawo, senno
strzepna rki) z czoa.

— A chciaby...?
— Nie chciaby,— odpar jej kwano, domylajc

si pytania.—Ja mam Zoch i mnie to wystarcza. Te-

raz zanios do koyski. Hop! — Zimno w noyny ?Daj-

e tu jedn,— w kuak schowamy.
Po drodze, gdy jq w czoo caowa, przymykajc

mimowoli oczy, rzek nagle zamanym, )ezsilnym gosem:
— Wiesz, Zocha, com ja w »•' '''wiU ujrza?
— Co. Wadu?
— Ah,— szarpn si,— i to twoje )ezdennie nai-

wiir zaufanie. , Co, Wadu?"— przedrzenia jej spo-

kój...— Ujrzaem lego |>otwora, ziejcego miechem,
i zdawao mi si, e ciebie w tej oto chwili wprost

z ramion jemu w paszcz...

Rozpacznym ruchem ramion oplota go w jednej

chwili jak powój. .Trzymaj mnie!"— chciaa, zda si,

krzykn. Pochwyci, utuli, przygarn...
— Litoci!— Zmiowania!— wyszeptay jedn«' usta

wspóln myl.

1^'Ji 1 « i

"

Lea na wznak. wiato czerwonej ampli u sufi-

tu sczyo ckliw, duszn, jakby woni mikkich perfum

przesycon mg. Rozsnuway si w niej leniwie i grz-

zy dugie, krte tamy dymu od papierosa. I zdawao
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aic BorowtkieaMi, ic ic smc usmy opUuj go ncciH

palmet, obetwladniaj powoli i pnykuwaj do kanapy.

Na tyle gowy, um fdje li^ ni o podustk wspiera,

ciul mocnr, Irci corai to powobiejtae udcraenia pulsu.

Ocjy bldiUy po tuftcir, patrtc jakby w prayctajone

gdiiei w kdc olbrsymie ddsko kosmaiego pajka, co

kolciastmU apami grsebie, snuje i prsdaie swe jado-

wite MCI ...

Mikkie uciude beswadu laupialo myli w bei-

granicsn bierno, kol>'salo ws2>*stkie 2m>'sy w r>tmi-

kc nieuchwytn, senn, cora2 to agodniejsz ; zasnuwa-

ly si pajcze nici, klbi>' rólowe nigt>'... Sodka,

lepka, haszyszowa woh rozchylaa usta w leniwej nie-

nK>c>'; rozupiay si niemal czonki.

.Sen?..- .mier?..*
Pub ju bi przesta . . Uderzy przecie rai jeszcze

mocno, jakby motem, w tyle gow>'. Rozchyli powie-

ki. Tul ponad nim tarzy si ziekm gbi para oczu . .

.

Pon i wpijaj si w niego okrge, wielkie, cirmnr

oczy I .

.

' — Zocha!?..

Poczu dugi, wilgotny pocaiuncK na wargach.

— Zapomniae?—wwiona mu niemal w usu.

Skin gow. .O czem ja zapomnie miaem?—
przyszo mu do gow)*.—O czem ja mylaem wprzódy?*

— Jul nie jeste smutny ?

1 znów gow slon.
— M>'l o mnie. Wada. Myl zawsze lylko o mnie.

Po raz trzeci chcia sdii gow, lecz zamiast te-

go wesicm gboko i zarzuci donie na twarz.

— Duszno!.. Ciko!..
Sucha... Poza oknem turkot zwyky; cigy,

bezustanny; tocz si (ale tyda, szumi i pdz, pdz
w dal... 1 nagle u dziwna chwila wieczora, kiedy
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w lotkot i pogwary uliczna ^pada nagl ctsn, niby

ctamy ptak.

Borowski drgmii i oiworzyi ?*/< i-k' (../\.

Tam na cirmncj toni skrzy sk; ni«si)«»k»>jnir mro-

wie gwiazd. A cisza krzepnie, ciarem wali si na
piersi, skrzypi w uszach, jak miliony drobnych nocnych
wierszczy po kach.

Pajczyna tui przed oczyma staje si poyskliw,
zot, wonn. Bije ten zapach...

— 21aple wosy, Zochna ! Zaple ... 1 nie patrz

uk!.. Idi, zostaw mnie.— Idi, otwórz okno... Posu-
chaj,— majaczy na pó senny.—W takie krysztaowe
noce, gdy cisza znienacka opada, sycha czasem . . . Nie

wida, tego nigdy nie wida!— Gosu po nocy nigdy

nie wydadz . . . Ale z góry, z pod gwiazd, opotanie

skriyde czasami ucho pocliwyci... órawie cign...
Wiosna

!

Przegia si leniwie w ty,— upinala wosy. Po-

czem powstaa cicho i odesza jak ciert.

— Zga to wiato!
Drgna. 1 j jakbj' przestraszyo w tej chwili to

czerwone, ckliwe wiato. Gorczkowym, niechtnym

ruchem cigna na dó ampl i zgasia j czemprdzej.

Otworzya okno. Borowski, nie ogldajc si,

czuje, jak stoi tam biaa we framudze okna i w obna-

onych ramionach ukrywa twarz. Po chwili spyta sen-

nym, znuonym gosem:
— Paczesz?..

Milcz}', nie chce odpowiada. .Zocha?*—szepn
po raz drugi.

— To ly I . . ly ' /'• nini< t.ik.i .i«v\ml!..

1 zerwao si w y\ '\v"\^\\\--\\ \>\--\^\a\:\\ serdeczne,

bezradne kanie...



ochiia suU wctl jeszcze przy okni«-

i Uumila z wysUideni pacz. M
zact.i {>ochmurnetii zapamicUniu ; nie mówic ani

tlowa, prz)'goCowywal si do wyyicuL. Wdzia jui pal-

to i rkawem ayiak kapeliisz, gdy ona wydaa cieli

\

oknyk i cofna si czemprdzej w gb pokoju. Bo!.»

wskiego i to nie w>'prowadziio z równowagi; zbliy
si powoli do okna i wychyli si na ulic.

— Durert!—mrukn przez zby.— A ty ubierz

si, lub kii do óka, bo si zazibisz ! . . Powiedz-no mi,

czemu len Kunicki woli tam pod oknami marcowa, za-

yast tu do nas na gór przyj ? Oj, ci doktrynerzy ! .

.

Jakiet te ich uczuda i afekty s nieszczere, podziemne.

Brr!.. On d pewno broszurki i tendencyjne powieci
pnysyla. Co?

— Daj mu pokój,— szepna dcho.
— Pro-osz! Rozrzewni?..
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— Dnwmcj bardzo go lubiiam. Brak mi i;* »yi<»

poprostu. Mia taki spokój, tak dobro<i bezinuk .suw-

n... O, i my kobiety potrzebujemy czasem przyjaini,

tylko przyjaini ! Ale wy mczyni tego nigdy nie zro-

zumiecie.

— Bagatela! ona potrzebuje przyjació. Daruj,

ale to jul operetk trci.

— Oj Wadek, mymy zaprzepacili przyjah wza-

jemn.
— No, a Molier? Czy i on?..

Przymruya oczy i zagryza wargi jako bolenie.

— Bardzo mi go al.

—i A Jelsky ?— indagowa m.
— Jego si boj.

— Oh, ba!.. Ty ich wszystkich moesz j#r!nrm

skinieniem sobie pod nogi...

— Wadek!..
— No?
— Czy ty nie czujesz, e to jest wstrtne, co mó-

wisz w tej chwili?

Wzrusz3' ramionami.

— Mam oczy,— widz. Do zazdroci nie mam
tymczasem powodów, ale takie rzeczy mszcz si—
flirt, niby.

Nen\'Owym ruchem pocza nagle dortmi twarz

i czoo sobie wyciera; a potem jakby z ramion, z rk
co zetrze, zmy pragna.

— Id ju, id! Ty si mn d^js ju^ i.r/< sycil

i zaczynasz mnie traktowa jak...— Osuit.J' - "•

Icrzeslo i ukrya twarz w doniach.

Zatrzyma si na progu i, spogldajc uwanie na

on, wydyma wargi. Wreszcie aktorskim gestem na-

rzuci kapelusz na ty gowy.



S^^n < .i{. IM. •! — mrukn, uktócU tac na P*C<^
i \k'y%vx\\. Lx clmii^ jrdnak hyi powrotem, niosc

w r^ku IttiBJi gar kwiatów.
— Na tkMDtaacr w lieni Iriulo... N.i Mullrra i<>s

l»ardio patny. Biae lilie!.. To •(';t suchotnika.

Gml kwiaty niedliale na kanapa.

^ Primttdttufff kohfy to,

Zm jtdm kmimt ^orcuk Jtf9.

Mnucil na pociekaniu kuplet, le zJoUw^^m »micchem

o<lbijajc kaid igloakc.

Ale iony nie byo jui w pokoju.

m^^^

O pitro niej spotka! tic oko w oko z Jelsk>'m.

^ Ikt isi «•/•/— ude««>i wc prxcbu»glc Jelsk)*,

rad niby, e nie potrzebuje si fatygowa o pitro w>--

ej. —Jak si masz. Borowski,— wola, podajc mu rk
izrroko, po bursiowskn, z niemieck dobroduaznoci.

.Bdziemy pili!*— pomyla nie bez zadowolenia

Borowski, który w mowie ludzkich gestów czyta jak

w otwartej ksidze. ,Od niego bije zawsze glans, jak

od oficerskiego buta,*— doda w duchu na widok sta-

rannej toalety Jetoky'ego oraz jego c>iindra. Tego stro>

jn gowy Borowski nie zno«l, uwalajc cylinder za .ze

copcysko.* — Przed tygodniem wypili obaj z Jebk>'m na

iMraterstwo, to tet fratemi akceiitowali teraz usilnie,.

dodajc do katdego .ty * nazwnko.
— O wilku mowa, a wilk tui,— wiu g'> B"'"^-^k

glotoo.— Praed chwil mówiem o opinii pu!

f-
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— 0{>inia wiywa ci do swego wars2t ir-

nia— IUIS2 stó... Bcdiic, uwalasz, mcc zna

liczy<} rcrtslde, burgundzkic, sekt krajowy ;— oraz moda
wasza, polska sawa... Ktrancrck, miodziuciny autor

dramatyczny . . . :— kalkuluj szampan. Idziesz ?

Ik)ro\vski zwiesi warg.
— Autorkowio dramatyczni mnie dotychczas szu-

kali.

— O, on prosi ci, bardzo prosi, chcia pozna,

—

agodzi Jelsky. Uj go pod rami i wyprowadzi na
ulic.— Cuda o twojej grze tam w kraju opowiada.

Gdy skrócili w boczn ulic, spostrzegli po drugiej

stronie Kunickiego. Nastawia! konierz i stara! si
ot>ej ich koem jak dzik.

— Szacunek doktorowi!...

Skrzywi si i powita ich niechtnie.

— Opowiadaj sobie ludzie, e doktór przenosi si
std, wyjeda do SzwajcarjM?— rozpltywa Jelsky.

—

T^om nie przewidzia,— zamia si, nie dajc mu
doj do sowa.— Przeszkody wprawdzie nie przesko-

czy, ale si pod ni podkopie i wygrzebie si pr7'''Ii"*

na prawowit drog rozsdku i karyery.

— Paska zoliwo zaimponowaa mi raz tylko

w yciu, w dodatku po cildem winie,— odci si
cierpko Kunicki.— Co poraila Mnllir?— zwróci si do

Borowskiego.
— Pluje krwi, pije i pisze.

— Bajeczn, potn rzecz,— dorzuci Jesky z na-

ciskiem.

— Wiem. 1 dla tego robi wszystko, aby prze-

duy to krótlcie ycie, póki si da.

Borowskiemu rozpromienia si twarz.— ^A wiesz,

jak-e4 to doktór byczo powiedzia! jakie to spokojne!



i.iki Ki ..k^rtinnu*! jakic inocae!.. Ciemu on nie

— rodki nakiy c dwukrotaie. PrweciL

— Zuch!— ticteai>' si Borowski
— Mówi, ie fo tu co tnyma, aOcobol w gardo

wlewa i le mu si w tej roi|Micfy lepiej pisie.

— Widiisi pftn!..— Borowskiemu rossxerz>'ly si
noidrsa.— 1 to jest bycse, poCtne i tym MoUerrm!
Wielka dussa!

Kunicki waniaiyl raminnamL .Smutna,*— poprawi.

— My 1 on lubimy go bardzo.

Kunicki podniós na niego oczy.— «Co si z tym
cziowieidem suo! — przemkno Borowsldemu przez

myL— Pod nudnem poyskiwaniem okularów tego kre-

u kr>'j si samie, aoliwe oczy.* On tymczasem
otwiera jul usta, ale zdec>'dowa widocznie inaczej,

gdy macm niedl>ale rk.
— A moe tak \&»t dahrif, — mrukn.— Mnir uk

by powinno.

— Co takiego?— zaint* i si Jebky.
— Ot, caiy ten sonitek zyaai Mote on jest ko-

nieczny? Moie ten jeat potnym, kto go bojn doni
sieje? Moe z t>'ch wanie nasion wyrastaj najszla-

chetaiejsze kwiaty?

.ln.iczej to brzmi ni wówczas na przedmieciu,*

—

pomyla Borowski i nie czu ju do niego ani denia
niechci. Mikkie, szerokie jego wargi wyraay w tej

chwili tkliwe, kobiece prawie, wspóczucie.
— Chodi pan z nami I— krzjrkn, chw>'Ujc go

odruchowo pod rami. 1 wraz z tem dotkniciem w>'-

csnl instynktem aktora, e lego czowieka smutek wtr-
ci w jak niemiem bierno, e gotów i waadzie,
robi, co mu ka.

7
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— Mpgc,— <'<i|Mi I. J.i jii/ «»«i uu<'ci tygodni mc
pracuj wcale i \nt niMMir mi; waIrs.iIH.

— Chodi pan do kawiarni. Pójdziemy potem gro-

mad na Yvrttc.

— A któ to jest Yvetta?
— Jakto, nie wiesz doktór ? Szansona— bycza

!

Yvetu Gilbert.

— Ah! Tynglówka?
— Fenomenalna, nadzwyczajna, boska!— entuzya^^

mowa si Jelsky.— Ksina cynizmu wspóczesnego!
pani ostrych zgrzytów!.. Wiecie, jej cynizm pada po-

dobno, bryzga, chlapie wprost w gby suchaczów i wi-

dzów,— a ona czysta zostaje. Czysti, dumna, karzca,
— jak sztuka. Crta veut dire quflque chose.— col,. R-
kawice nosi a po pachy,— czarne, okropnie czarne

i poyskliwe.

Suknia— wiesz doktór— ni za duga ni za krótka

jak na szanson: matematycznie jakby wykrelony ten

wanie najwikszy smaczek... 1 brzydka! — t wanie
fascynujc brzydot, potn jak kaprys mbtrza. O, to

zacielcawia, rozdrania, bierze! Nie wiem, ilu ludzi

w eb sobie dla niej strzelio, ale gruba, gruba liczba . .

.

Jednem sowem, boska, nadzwyczajna kobieta! L$gmU
du stxel Dos kaigorischf Imperaih' ! Nosi czarne maj-

teczki.

Minli tymczasem zauki i wydostali si na bulwar.

Uderzy ich w uszy huk i zgiek, przed oczyma rozto-

czy\ si wiat jaskrawy i rojny. Wpada w ucho mu-

zyka, zrywajca si co chwila w skoczne tempo i ton-
ca w turkocie ulicznym. W takt jakby tej muzyki, pod
wie zieleni drzew bez cienia, ostr, dziwn i jakby

zastyg w jaskrawem przepojeniu sztucznem wiatem,
roi si i przelewa czarny thim. Na ciemnem tle m-
skich sylwetek ko^^say si mienice i barwne kapelusze
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kubirt, wuMit.ll jcdw.it), si< ifMii^ NUKiiie. Wjdhu lujcy

p^d^ih |iik wichry diugir jasno uwictioae wagooy
tramw.tjou «-irkiryctnych, doroJd tnuly nc w nicskoA-

Jeiiky iMityl m^ do Kiinackie(o i, Mc cygaro,

•irpu mu na ucho:

Horror M«t... wies doktór,— w ri2>'ce ind*
naowiecmei. Warto t «lc wikneia dla wytiómacic-

nkk wipókaemych don. 1 potgi kobiet dzisiaj. Ko-

biety staway si zawsze potcine wtedy, gdy idee si
kiircs>»>y i zasychay w doktryny. Dla czasów i ludzi

iywych maj one tylko warto marldetanek na postoju

DocoyiB.

— Jdaky cytuje oczywicie Moliera,— wtrdl Bo-

rowski, posyszawszy ostatnie sowa.— Wogóle, radz
bliej pozna MoUera. Odkryjesz doktór ródo ek>-

kwency i erudycyi wiehi dziennikarzy . .

— Potwarz !— oponowa Jesky i uctlcn Borów-
«l(i«>fnu cygaro w usta na znak, by mikzaL

...Oraz niewyczerpany sicad scatencyi, tycz-
c>'c) si kobiet,— mówi mimo to Borowski— Wielld,

lecz dziwaczny eb siedzi na tem sudiotnicsem ciele.—

KoiMcty, — mówi, naprzykad, mey onie;—s jak uki:
skadaj najpodniejsze nasiona w to, co prócuiieje

i gnije. — Prusy,— mówi innym razem,—s dla tego

najpotniejsze w Europie, poniewa pruskie kotety s
najgupsze na wiecie.— liollerek, cio Niemiec, nie

cierpi Prusaków. All>o raz, pamium: kobiety dawniej-

si perfumoway si ide, cigny do elaza i wszyst-
kie razem cuclin>' krwi ;— dzii^ejsze spryskuj si
sztuk, cign do zou i wszystkie razem mierdz pro-
stytucy... NnnimM giorm - tmfido, — Mówi dzi
o Yvcde,—jest kobieu artystka, kobieu droga i cudi-
nca, jak wszystkie cieki ycia razem wzite... Molier,



--kortciyt Borowiki,— nienawidzi kobiet, poniewal jest

erotomanem.

Kunicki parskn suchym miechem na t ostatecz-

n i najgbsz sentencyc. Ale miech jego zerwa si
nagle i uci jakby porodku. Na twarzy jego odbio
si takie ogromne cierpienie, e Borowski nachmurzy
si, a Jdsky skrzywi z niesmakiem.

— To jest otcha,— rzeki.

— KobieU?

— Nie, ona jest najczciej kau,— tvlkn nasze

myli i uczucia dla niej.

— 1 to jest nieze,— notowa w mylach Jelsky.

Tramwaje elektryczne - po asfalcie z su-

chym pluskiem, w równych i..wi..v.i, jak odzie parowe
|>o zaskrzeplej powierzchni stawu. Dzwonki gray. Po-

wozy bi^>' lekko i równo; miarowy grzechot kopyt

koskich wybija si ponad krótkie okrzyki, dzw< '

wistki, gwar i huk tumu. Kiedy niekiedy zadudt

gucho trbka i z niecierpliwem warczeniem potworne-

go uka przelecia jak strzaa dygoczcy automobil.

Z cikiej machiny omnibusu wywin si chopak
w dokiejskiej czapce, stosem gazet jak chorgiewk
mign i wrzasn:

— Katastrofa w Nowym Yorku!.. Zamach anar-

chistów !

I tem woaniem jakby echo zewszd zbudzi.

Wzdu i wpoprzek ulicy rozbicia si krz>'kliwa banda

kamlotów.
— Katastrofa w Nowym Yorku!..

Skbi si, zwichrzy, poplta tum na trotuarach.

Porywa ten gorczkowy wir, ten kierat prlnv

zgieku, krzyku i tumultu; krew ywiej kry p«H/\-

naa, ruchy stawal>' si w tumie gitkie, elastyczne.
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Caily lif myaly*~ Muzyka w tttednief kawiarni gra-

ta co4 I Gurmen.

, To-n^-ador ! To-re-ador ! * —- bra^cialo w usnch
jak natrtna mucha.

— KataM^a w Now^in Yorku!.. Straasaa ka-

tMiroCa!.

Ponad rynaiwiociii poiuw«i «ic igarbioay, ogrook-

iiie oboflny i fftncliy na wtiyatko ttanec:— tsnkal

w idaku od|Midków od cygar.

— Patrzcie,~ wola Kunicki,— oto jeat czowiek

w maricte, który dzieem twojem yje.
— Dobry !— aprobowa krótko Jeialcy i rzuci ttar-

cowi dymicy jeszcze ogarelL

Kupili gazet. Kunicki wetkn w ni nos na du-
go, Jeliky przebieg j oczyma i oddal Borowskiemu,

ten spojrza od niecicenia i odda któremu z prze-

diodniów.
— Suduj, Jesky, czy ten nasz autor dramat>'cz-

ny... czy on mnie widzia w ,Kupcu weneckim'?
— Widzia. Tam si dopiero lK>tlowa musi

w New-Yorku!
— A w .Pitro Caruso*?
— Widzia, wsz>'stko widziat Chciaby, Boro-

wski, by kiedy wiadkiem czego •ocial-p)Totechnicz-

ne^o?
— A co mnie te hece! A w .R>>8zardzie'

?

Kto im si ustawicznie w drodze nawija. Przed

ocz>ina przesuwa si jak mewa wielld, biay kapelusz,

rmcala si natrtnie w oczy fioletowa spódnica pod
jan sukni, bucialy niemal czadem duszne perfumy.

— Idi, duszo, precz, idi!..

Wskoczyli do kawiarni.

Wiono na nich parnym oddechem tumu i zadu-

dniao w uszach od pogwarów ludzkich. Jesk>''emu
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i Kunickiemu zapotnialy w jednej chwili binokle. Boro-

wski roigldal si niecierpliwie w toni wiata i ostrych

reflekiów od zoconych ram, krytzulowych yrandoli,

purpurowych kanap i jaskrawych fresków.

Tui za nimi, wskoczy kamlot, wysadzi si na

rodek i okrzykn jak herold:

— ExsirahkUt t , . Najnowsze depesze z katastrofy !.

.

dwiecie osób zabitych i rannych... Teatr wysadzony
w powietrze!.. Exsra6iatf

A muzyka graa:
— To-re-adorI To-re-ador!

Borowskiemu rozszerzaa si pier, wyrywa si
z niej wielki okrzyk radoci:

ycie I yri#»'..



^UmnUjc gow przed obcemi twanani,

Jmnikiuil kilkakrotnie swe nazwisko. Kilka*

^Lr,^J nafcie par ocsu patrzao na niego ; podni^-
' cao to Borowskiego ostatecznie; a tf czul

si w pierwszej chwili nieco satenowanym, zrobi wi^
nooszalancy. Rzuci si w gb* kanapy pod cian i,

nie zdejmujc kapelusza, zsun go na ty gowy.
— Co si pije? — spytai

Nikt nu nie odpowiedzia, wszysc>' rozprawiafi

krzykliwie o zamachu w New-Yorkn.
— Co syclia w kraju ? — zwróci si tedy po pol-

sku do pana w dtogim tuurku, nader obfitym krawacie,

jasnycli kamaasacb i w c>'lindrze na gowie. .Inaczej,

—

mjfila,— nie moe przecie! wyglda mody autor dra-

matyczny.* — Co sycha u nas? Pan dawno?..
~ W kraju?.. Modzi poed pisz nowe wiersze,

starzy krytycy pieszcz si starymi wierszami Tyle
w ruchu tpoeczn>*m. Pan X w .Dzwonku codziennym*

prwpisBl artyku z Fmm. za pan Y w .Dzwonie ty>

godniowym* rozprawk z CotUtmpormry Rniw.
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Oiywili ruch umysowy na cay iy(izirn.

godniki ijawiaj si co tycbirh, co tydzie b} u i ^< /u ni

kawa* i co tydzie .herbata"; to wszystko upioby
ruch umysowy brznn \ fco nie orzewiay
poniekd pojedynlci, pi. , .. ..i...j.,», ,i«; co tydziert. Prze-

lewa si to jak piasek w klepsydrze z niezmierna do-

Idadnoci 52 razy do roku.

.Aha, — m^^ila miejc si Borowski, — takib ty

numer !* — A pan skd obecnie, jeli spyta wolno?
— Jaa?.. Z Par)'a.

— Pisa pan co?

Autor zasoni si domi, jak przed osobistym ata-

kiem.

— Nic! Nic, panie. yem tylko moimi nerwami
artysty... — I strzeliwszy dymem cygara w sufit: —
Zreszt, moje .Przeznaczenie" bdzie grane w Par>'u.

Czyta pan moje .Przeznaczenie"?

— Nie zdarzyo si.

— Zna pan Coquelina modszego? — pyta pan

Turkul, nie zmieniajc gosu ani o pó tonu.

— Naplu na Coquelina ! — obrazi si niespodzia-

nie Borowski. — CoqueUn i Coquelin ! Mao aktorów

bywa na wiecie!

Zdziwi si niepomau, usyszawszy poza sob ró-

wnie polsk mow.
— To pan jest Borowski?— woa kto krzykliwie^

w pól go obejmowa i niemal e w rami calowa —

>

Ja pana widzia w kraju, na scenie ... O, to jest gra I

Napicie, sia ! — woa, wymawiajc forsownie, lecz

mikko te mocne sowa. — Ja pana szanuj, panie Bo-
rowski. Oni wszyscy falsetem bior, pan piersiami, ser-

cem!.. Ja jestem malarz — Pawluk... Oni jak lisy —
wUktftit — a ogonem zatr. A sztuka to jest sia, panie

Borowski

!
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1 wyd pKid w tiól. Borowski nic wiele iroiu-

\\ X tych w)'lewów lemperaaietilu ; nie wiedmi, kto

i po co merda ofooein i po co laciera. Mimo to pan

Pawluk chwyci go xa terce.

— Wien, pan Borowski, ja dic^ nanuUowa anar*

diic. Pan to aroaumie. Ot — teatr wysadiiK, ~ sstuku

arobili ! ~ Ha ? Tak srobic, u%raiasx, — rosloyl ramio-

na, gotujc si do sicrokich gestów, przycsen ode*

pcfanl bei ceremonia ssiadów po obu stronach.— Blia*

sto ! . . Wieczór ! . . Cienino. — Domy, domy, domy ! .

.

Byski chlapn tu ! tu !— tam !— Wieie.— Kominy. Dymi
si. Kbi ! Csujess, jak si Idbi ? . . Zasnuo wnystlw,
wss>*stlco! Nic nie wida;— demno. A na niebie gwin*

sdy. (Roao2on>'mi palcami doni rzuca gdziei przed sie-

bie gwiazdy na imaginac>'jne to). A tu na przodzie —
on — morda ! . . Jul ja ci, brade, dam mordu ! — Zo,
nienawi, sza! Siia by musi! I... (z przymrulonemi

oczyma chwyta co z powietrza w niespokojne kuaki) . .

.

podpin ^Anarchia*— lakodciy wressde i odsapn.

—

Bo « mnie, widan, pan Borowski, farba ma bfattk ! po-

ysk

—

al.. Ja robi tak: asfalt, berlinerbUu i— zuch!—
miao trzeba... Farba trzsie si, wied!.. Bo nasi

malarze to mmosaeayki, nie artyci.

Oguszyy Borowsidego te twórcze erupc>'c rodaka;
nie wiedzia, co na nie odpo%nedzie. Z drugiego koca
stou odezwa si t>*mczasem gos cudzoziemski, spokojny
i nirdl>aty:

— Pawluk maluje oczywide jzykiem! Nie mcz
ty ludzi i zwili lepiej jzyk, bo farbie twej zabraknie

wnet blasku.

Mówi kto, kogo Borowskiemu przedsuwiono jako
pana von Hertcnstetna. Siedzia na kanapie niedkuUe,.

w posycyi pó lecej, bialemi doiUni unosi kolano
i z wyrozumia derpliwoct.! na twarzy sudu opo->
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wiiidnrt jaldegoi cicnitwrgo mlodzirrtcn o tustych po-

liciknch. .Mecenas*— zgadywa Borowski i .poprawif
czemprdzrj twarz, jak kto, co, wchodzc do sakmu,

|)oprawia krawat i mankiety. Tenie instjmkt starego

naw}'knicnin sprawi, r Borowski pocz nieznacznie,

boczkiem, podsuwa si na kanapie w tamt stron.

Modzieniec opowiada o czem gorczkowo, ust-

py widocznie bardziej intymne szepta na ucho; przy-

czem z min i zwinnoci wiewiórki obgryza arliwie

paznokcie.

— Fenomenalna histeryczka, — rzek wreszcie pan

von Hertcnstein. — Ty za jeste wybitnym' " i...

Nota bene, jeli to wszystko jest prawd ... to,

napisz, — kortczy, klepic go po ramieniu.

Modziecowi przerwa Pawluk, którj" przewin
si szybko midzy stoem i kanap, znalaz si na dru-

gim kortcu, przysiad, a raczej przykucn przed panem
V. Hertensteinem i wgadywa si gorczkowo w jego

sympat>'.
— Pan drwi sobie z moich kompoz>'cyi. No, zoba-

czycie kiedy!.. Do dyMba, ja czuj, e oni wszyscy

nie to maluj, nie to, co trzeba. Czuj— o ! (pocz si
bi kuakami w piersi). Mnie nie szkoa, a y-cie uczy.

Ot co!.. Mnie trzeba jeszcze was literatów zgr>',

przey i... i ^"yplu potem.
•^ Bardzo ujmujce! — odpar pan v. Hertenstem

i odsun go agodnie od siebie.—Ty lepiej ich nie grjr*

i wypluj czemprdzej, t>o si nimi ju dawi poczynasz.

Pawluk szarpn si oburcz za wosy.
— Nie rozr-" • • flegmatyczne Niemcy!

Pan V. He I 1 pocz si rozglda po obec-

nych. 21mczony jakby dotychcns i opieszay, oywia
si w oczach, patrzc nn Borowskiego. Nagle zerwa si
i n.tlal mu wlti.i do kieliszka. — Borowski mt.il ochot



cmokn •okt na pochwala: .Wiilm go nilcic fc-b — na o<Urflo4«!«

— O pAaa tlytnleni, — mowil pan v. litrrtrn-

Mrin. — Zmanierowano ni chopca, — nawiiy^ai na-

cyduniaat romow, wikaaujc bei ceremonii na czcr-

ttwefo mlodiiettca. — Ale pnedalawiam panu obiecu-

jccfo autora konfiakowanych la pomograri noweL
W kookurae ,coupa de grtoe* pobiby go mole Pre-

vott, natoanait w rekorcoe .coupa de force' znuy
najbardncj lalromfgo ciytelnika . . . Spojrzyj-no pan pro-

aac na te tryskajce adrowiem poUcikL

miech chóralny nic dal modziecowi oyi^ do
alowa.

— Moj kochany,— perswadowa mu spokojnie Her-
tenstetn, — nie rób ty z siebie literatury : nie ka nam
wierzy, le twoja literatura ma cokolwiek wspólnego
z twem ydem. Gdy staniesz si naprawd cynicznym,

bdziesz pisywa rseczy sentymentalne i poczniesz roz-

(Loera szaty nad zepsuciem— w sztuce ... My wiemy,
co to jest literatura modych ludzi.

— To jest siia ! — krzykn malarz i wyskocz>*
z kraesla jak z procy, aby pobiedz do Hertenstetna.

— Literatura modych je»t jak mode wino, —
rzek, a raczej ziewn jelsky.— Cay smaczek w pierw-

szej (ermentac>i.

— Literatura jest jak kolcoCa,—bka nicwyrainif'

Molier, ujc w zbach papierosa. — Ki<dy jest przr-

aom i dalekowidzc, nosi si skromnie, dba o opini
i stara si o^ddie wzgldy atarnydi panów. Gdy jest

loda i plodia, IuIm nadto modne stroje, nosi zbyt wiel-

kie dekolt)*, naraa si opinii; czem zyskuje entuzya-

sjnnpatye modych ludzi.

Jeblcy aUamal rce.
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— Zlituj-c si, MullT, ly iiiodiugo cay wiat po-

j otoUs2 sobie erotyzmem.
— Literatura neo-romantyczna,— odezwa si autor

dramatyczny i uniós si na krzele, aby go dobrze wi-

dziano,— literatura neo-romantyczna, zerwawszy wsz>'8t-

kie zwi.-^zki z yciem, staa si alembikiem na ksikach
i dziennikach ; poezya— t^o alembiku destylatem. Dra-

mat jedynie pozosta prawem dzieckiem ycia.

— Dramat jest atanym kostyumem w rekwizy-

torni!— parskn Borowski.— Wtedy co wart, gdy si
dobry aktor w niego ubierze. U nas, bywao, w teatrze,

na dramatach smaylimy sobie befsztyki

!

Wszcz si wic spór o pierwszestwo poezyi,

dramatu czy powieci. Wród wrzawy, Icrzyku i brzku
kieliszków obrzucano si modnemi nazwiskami, cytatami

i naprdce kleconymi aforyzmami, niby garciami confetti.

Pan von Hertenstein, lec niemal na kanapie, pieci
w doniach swe kolano i raczej patrza, ni sucha;
bawiy go, zda si, bardziej gesty i okrzyki "ntili tre
zda, i nie mniej od tych, co si sprzeczali, ci. co mil-

cze potrafili.

Ale dziennikarz Jelsky krzywi si czego i gryma-
si! nad winem. Dla ni^o byy to zbyt ograne melodye.

»Albo pi lepsze wino,— myla,— albo dowiedzie si
cz^o now^o ! — Jest tu trzech Polaków, niechby

o swoich tam mieciach co powiedzieli. Da sio moe
zrobi artyku."

— Mój Borowski, — zacz tedy u>ii.i>MiK-, zda-

leka, — u was podobno niema kawiarni?



— Nimia.
— B6j Mc Bocat
— Ciy to ile?

~ 1 t)' pytati? — Tan, fdnc nimui kawuimt,

wtiyttko, co twórae, a lamotnfm by nie potrafi, wkur-

esy nc, wfrstteie, da c wn^ w obmiersle idealild

nietacalkstwa . . . No, a tyogle macie?

^~ J^at lecieH i

— Stracicie go, by nie upad ! . . No, i cói wy uni

jfifcir macie? Kobief>' Udnc...?

-S.
— To nc wie. Jcicli kiory s panów twórców, —

ywr<M-ii ti^ do obccnych, — yczy sobie zazna nadzwy-
!i transów, radz zakocha si w Polce. (Tu Jel-

aky poczu z prawdziw satysfakcy ostre spojrzenia

Kunickiego, Moliera i Borowskiego).— Pom>-ilcie t>'lko !
—

najwickase imiona wielkie racz>'ly robi tu reklam:
B>Ton, Shelley, Heine, Lenau, Napoleon, Siopen, Midde*

wics, Balzac...

— MiUócker, — zadowofil ti krótloem odciciem
Borowski, i zanuci na pocsekaniu ar>'jk z BHtH-

— No, .1 t- .i!r ' Aktorów musicie miec nadzwy*
czajnych ?

— Tylko repertuar przynosz nam raki z Euro>

py,— wtrci autor dramatyczny.— Nad rakami czuwaj.i

angii— '^i'"nnikarsc>'. Muza komcd\, ze8tarzawsz>' si
we I

, . przyja u nas funkcyc guwernantki i w)'>

prowadza za scen dziecinny dramat Szekspir, zro-
csjrwaiy si sztucznym entuzyazmem Berlina, przydiodzi

od caso do czasu przespa si na scenie warszawskiej.
.Siekspiia grywaj u nas rzadko, poniewai autor nie

b3rwa na .czarnej kawie*.



— ytry wiUI •— JcUky oywia lic jak rt i %ir>'-

cuigal jul notes.

Borowski zerka tiokiem na mecenasa i rozumia,

te jemu milcze tu nie naley. Gotowa si* wic i on.

— No, a literatura?— indagowa Jelsky'z oówkiem
w rckti. — Co robi nasi pisarze?

— Lej przewanie w puste mieciy wspóczesnych
dusz tgie stare wino, — odpar Borowski, przygotowu-

jc twarz do mimiki.— To te przeszo przypomina si
nam ywo, .rozszerza piersi". Czasami— rozszerzy pier-

si i przypomni si zanadto, jak to zwykle b^^wa po wi-

nie. Ale my to wszystko poykamy z powrotem, ponie-

wa cenimy tradycy jako sakrament — Poza tradycy
dozwolone s tylko myli o biedzie i poczone z ni
sentj'menty, poniewa charalcter narodowy tycli poema-
tów odczuje nictylko gowa ale i kieszcrt, która jest

zawsze najbardziej narodow i sentymentaln. Recen-

zent sidzie na ksice i wie, e ma do czynienia z ten^

denc}' sympatyczn, która, jak czu najwjTainiej, ni-

kogo nie uraa, nikogo nie kole. .Nie wnosi przeto roz-

terki midzy warstwy spoeczne. Aby spokój, aby har-

monia ! Bo oto czyha na nas hakatysta ! Zbijmy si do

kupy jak owce, — nie poknie nas dziecioerca. A jeli

poknie, nie strawi gromad..." agodni Sowianie,

przywyklimy od wieków broni si przeciw zachodniej

Iculturze podnoci. Ju w uniwersytecie zaopatruje-

my si w róg obfitoci i — co za tem idzie — w dum
i ostrono ojca rodziny. Jeli si potem jalde myli
w nas rodz, zanosimy je wnet ze skruch pod mae
nóki tustego banidera.

— Wic >ogatc mieszczastwo ni*^ tuM u was no-

wj'ch myli?
— Tego nie mona powiedzie. Widzisz, Jelslcy,

pienidz rusza si u nas wawiej nili nauka i sztuka.
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nic dtiwncfo, tt i my*) ruchKwti y^*^' nim ttc tujr.

Mifiiifiiittwn nic lubi tylko samocL . <wUtzcia
:v.i']acowych porodów myU i, gdzie inoe, unuidia

a^tucme poroniraia t nMrr'--—--— h akutaó^ck*

Nie pmtdndn to tym pai ; instytucyii

dk porodów fenomenalnie jul twardych i uciliwych,
dsib którym pnycbodi na twiat wielkie i cikie ko-

h^y rasy gennaóskiej, machiny w>tnymale, juczm*

I t '^zplodne jak inuly!<»Jctt i nauka w kraju, wbrew
prasie i naprzekór spoleateóstwu ! 2Uoliwo t za-

wdziczamy (inansom.

Jeliky skoczy z krzesa i nala Borowskiemu wina.

— Co za aktor kapitalny ! . . 2/c wszystldch etran-

terów najbardziej lubi Polaków : nikt tak namitnie nie

•ikahije stosunków swego kraju, jak oni... .Mój Borow-
ski, a kto tam u was zajmuje si waiciwic literatur,

cz>*tuje ksiki?
— Kr>'tycy i panienki.

— A kokoty nie?

Kokoty boj si jej, poniewa jest zanadto cno-

•'^e u^ nawróck i wykolei w yciu.
f fertenstein wtuli si w kt kanapy i pa-

trzeli r a)*m wzrokiem na Borowskiego i Jcl-

sky'fo.
— Jelsky, jestem dumny z twej przyjani. Chcesz

si csego napi^, Jeisky? — pyu raczej z przyzwycza-

jenia, gdy na stole stal pefau butelka.

Ale Jeliky'cgQ pochania ju calkowiac mierview.

— Skortciylimy aatem z literatur i nauk,— odli-

csal na pakach. — No, a malarstwo? Co tworz ma-
krze?

— Om ... ^ ort^ lecz maluj pilnie to, co stwo-

rzy kto inny.

— Mianowicie kto ukt?



/JO

— Krawiec.

— Aha! Portrecici maj si zwykle wietnie.

— Boga tam ! Krztaj si wprawdzie, jak mog.
Wyprawili kolacyc .w kraju i dla kraju', naspdiaU
posalnych panien do „zaczarowan^o lasu*, pokaxali

spoeczestwu ydki w „turnieju rycerskim" . . . Ale in-

dyferentv ' *
. . Zreszt, u nas mao kto nosi ssat

i^odn w
_. ^o pdzla artysty.

— No, a có robi szlachta dla sztuki?

— Kale portretowa swe konie, co posuszniejsze

;

przyczem sdzi si by woln od zarzutu nieuleczalnego

marzycielstwa. Pochodzi to std, te konie polskie, we-

dug znanego estetyka, powinny posiada charakter syn-

tetyczny.

— Wic kortscy malarze sa niejako svntotvkami

ducha narodowego?
— Tak dowodzi estetyk... IJoe, jak ci koi

malarze wietnie si maj! W rozmowach krytykuje iiiv

ich obficie, poniewa zemsta jest jedyn rozkosz na-

sz>'ch biednych bogów na nudnym Olimpie.

— No, a wiee pomysy w malarstwie?

— S. Panoramy!
— O jenun! — westchn Jelsky

— „Nietylko malowano, ale i prawdziwie: z fonrm

na fprzodku", — z piaskiem, wirem, drabina i vfirvn

kamaszem.
— Co oznaczaj te symbole?
— Wojn. Na wszystkich cykloramach przedsti-

wiane s mianowicie bitwy. — jest to przewanie gust

warstw)', która tak sz>'bko wchania narodowe trady-

cye, e w krótkim czasie znienawidzia — ydów. Std
pochodzi .nr" "-"Mtyzm, bo dotychczas mielimy tylko

pisma anty^

— A propos pism... Czemu- zblad, Borów-
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iki ? . . Oy Utwo, esy tanio robi si u wa> opinia ? .

.

No, mówte!
— My Polac>' nie boimy c wroga, nie boimy si

ik)fa, nic boimy tic tumieiiia, ale boimy c Kur>'era ! —
Nie b^ nic fp^ÓMkl

— Opinia, snacsy, robi si u was atwo i unio.

Tu Jcblcy powsta i ostenuc)'jiiie popraes stó uid*m rk Rorowskieam.
— Dzikuj d, Borowslci!.. O nazwislu d nie

proa: niedopowiedsenia i domyilniki s bardziej po-

tdane w dziennikarstwie. Natomiast musisz mi opo

daie^ jeszcze kilka najwieszych pk>tek : bez plotek i.i* -

ma pubUcjrttyki ! . . Chcesz si czego napi, Borowski ?

Pan V. Hertenstein, lec wd w rogu kanapy,

nie spuszcza rozmaraonych oczu z Jelsky'ego.

— Jelslc>% ty feste arcywzorem aktualnoci, mode-
lem dziennikarza.

Wsz>'scy porwali li z miejsc. .Niech yje jel**

Jebky trdl si ze wsz>'stkimi kieliszkiem, poczem chi <.«,-

knl znacsco.
— Slrntinm ! — Jelsky chce powiedzie speeci.

— KróUd, panowie. Przypomn wam t>'!ko : .Gdym
szatana mego ujrza, by on powany, ponury i gboki.
Naprzód, zabijmy ducha odalod !*— Panowie, niech

>'je...

>- Sztuka, — pisn kto niemiao.
— Gupi! — szepn mu z góry Jelsky.— Rnnaine

zwierz!.. Panowie, niech yje paszkwil!

Na wszystkich podziaao to jak objawirnu- . ludzi

porwa sza radod.
-- Wiwat! Niech yje!



Pan V, HiTUMistPiii /v si lUj uroimrj iniir/,|-

cej figurki w pelerynie frnu > j.

— May, napis2-no jaki kuplet przepotny i la-

Apiewaj go nam.
— Brnwo !— krzyczano. Towarzystwo byo jul po

tylu kieliszkach wina, ic wszystko je cieszyo. — Pisz,

MoUcrck, pisz.

May bysn zoliwcmi oczyma; miai \vi(ti>e£nu-

gotow myl. Pociwyci podan sobie kartk papieru

i pocz szybko pisa. — Borowski tymczasem rozglda
si po kawiarni. Ujrza kilka sztywnych panienek w ata-

sach, co sznurujc usta zerkay boczkiem na pann Liii

i towarzyszki. Pocign nosem z aktorska, skrzywi si
i zmruy oczy.

— Mieszczastwo czuj<;! — rzt-Ki, uderzajc si po
nosie.

— Brawo, ,Borowski I — (Przy stole pito ju tylko

i krzyczano „brawo!')

Jelsky wezwa czemprdzej kelnera.

— Ka pan orkiestrze gra kankana.

Kelner rozoy ramiona i wskazywa oczyma na

powan publiczno w sali.

— Poczekajmy troch, — prosi. — Niech si prze-

rzedzi w kawiarni.

— Mymy nic i /.ihlkelner, aby nas

kankan sam przez bi^ ..... wai.-i/Licl z grjnnasem pan
V. Hertenstein, bardzo niezadowolony z tego, e go kel-

ner zmusza do mówienia. — Nam to wanie sprawi

satysfakcy, e Uimci panowie i tamte panienki go

tts>'sz.

Wobec powagi sów pana v. Hertensteina kelner

skoni si tylko.

— Ale,—woa za nim autor dramatyczny,— przy

sposobnoci ka pan przysa kilka butelek szampana.



Kelner sKioaii «ic panu iurkuiowu

Turka! wcnal lic plecami w oparde kjuiapy ; roz-

rzudwuy taeroko poy tnurka, ukr>'l podbródek w ob-

fii>*m twym krawacie i wytuwii niby bel igaaly papie-

ros; nmoyra wiroUem priyfidal si otocacniu. Po
chwili jtwrocil si pó%<cbkiem do pana v. Herteniteina

;

- Dam im ttampana, bo chc lobaczy, jak Co

' ^^ V^ pijaiiemii.

M*j i ffaniei cwany pana v. HerCentceina

':ty si lekko brwi, sykn po cicliu, jak gdyby go

ttk nadepu. Umiech niesmaku akraywi rou

..^.. wargi.

— Zbycecine kosaCa,— rzelc po chwili spokojnie.

—

Oni panu dadi gracis spoaobno do jego gbokich
atttdyów psychologicznyclu •

W kawiarni rozlegy si lekkie, skoczne diwicld

muzyki. Prz)' dalszych stolikach zgoa inne towarzystwo

zabawiao pann Liii i towarzyszki* Stamtd dosza nie-

bawem niemiaa, przjtumiona zgiekiem nuta pospolitej

brukowej pioamki:

^Skkst du, dta isi tm Cmkafft
,Das brittgl noek was rin.

mDoeA es mms ytnkudm setn,,.*

Pan V. Hertenscdn klasn w rce.
— Nastaw uszy, Jelsky !— uro jui kokoty piewaj

hymn na cze paszkwilu. Kaniaj si, kaniaj si czcm-
prdzej ! —

Dotychczas ocia)', zerwa si nagle sprycie,
p-zewini zwinnir micdz>' krsetlamt i p^z^siad do Jrl

ak>''ego.

— Kocham ci, Jelsk>' — woa, obejmujc go
wp6l, — kocham d za to, e tak gnmtownie drwisz
sobie z caego wiata, te moiesz na zawoanie by liry-
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kicm, Mtyrykiem lub reporterem ; — kocham ci^ za t
priedziwn lekkoi tanecznicy, nazwan ulenlem, a kt6-

r ludzie nictylko r*' si, ale i rozn t
daj. O, jak cudowni .....y ty ronami. :.a-

myl— Kocham ci, e jest tak ogromnie ( .\ du-

sz I . . Niechci yjc paszkwil ! niech wam yje, serdeczni \

On jest ostatniem sowem wspóczesnego talentu, pie-

ni twórczej niemocy!

Jelsky zerwa si z miejsca i chcia co obwieci,
lecz zaguszy go piskliwy gos Mallera. I on o>

'

;#;

teraz dopiero: zrzuci z ramion peleryn i, ..,. ;...,c

w stó kocistemi rkoma, zanuci jak zuTotk; po-

chwyci j natychmiast caj* chór i w szybkiem tempie

galopki odbija na nut kankana:

Tak. tak. tak,

IV tcm cay sztuki smak.

W tern cay tycia sens !

— A wam, panowie,— przerwa im na samym po-

cztku Hertenstcin |i schwyci za kieliszek,— wam niech

yje kawiarnia,— ta kwarantanna cierpliw3'ch, ambitnych

a bezpodnych! Tu moecie dowoli pisa, malowa
i rzeibi jzykiem. Bo wszak my wszyscy tak bardzo

oszukiwa si pragniemy ! Wymawiamy .sztuka* to, co

si pisze: .tiww/y /oir", — ,sza mioci*, co si pisze

.obskiu-ny heteryzm", — .przyja*, — co kaidy pisze

.zawi*, — czytamy .indywidualista*, gdzie rozsdek

pisze .zbkany filister".

^- O!.. O!..— wszczy si szemrania przy stole.

— Ji^si tu czowiek maoduszny, co drwi z siebie

nie ' ii Molier i uderzy pici w stó, a
si i,.^ L^^sy.

— Bdicie mi bardziej szczerzy I — prosi Herten-

stein. — Wszak wy wszysc>\ ilu was tu jest, piszecie



po nocach m wyidfi pattkwile na twych prsyjacidl

i twe ocodenie. Tak jett dawna paychologia

Nietmordowany MoUer lanucil powtórnie:

H^ itm tmfy aahiki smak I

— Panowie, — hticiai jul v. Hertenstein na ca
kawiarni, — oto makii si midzy nami prz>'padkowo

afaiwny auUN- ,Pnetnacienia*. — .Naai!" krzyczmy,

choby oo w katd<Tn iowie swojcm by zaprzeczeniem

waayttldcgo^ caego mybymy pragnli; .nasz!* krzycz-

ny tero glotoiej, im wiksz t>dzie jego populamoiC.

Bo wazak on nasz b)*! usprawiedliwia. — Sztuka jest,

prócz dla tydi, którzy si dla niej rodz, jeszcze tylko

dla próniaków, z któr>'ch potem traf, kobieta, redaktor

wyawiaj lak zwane ulent>', zai policya, przytuki

i szpitale — tak zwane mty . .

.

— Slimtium!— uderaeniero kuaka w stoi zguszy
Molier tw^munia

^ ...Panowie, przed nami stoi, — ile mówi! —
przed nami siedzi aUowiek, któremu suszna pycha
wsd3rma krawat i roipiera kamiidk... W por przy-

noaa azampanl Autorowi .Przeznaczenia * nie doi wi-

dzie nas trzewymi, on chce nas upi; podobnie, jak
kazaby nas pawi w kauy, gdyby to byo w jego
mocy,— nas, mierzw swego ycia, nas, comy go swo-
in t>ólem wykarmili, pierwsi odgadli, pierwsi odczuli!..

Zaszurano krzesami.

Turkul zerwa si dopiero teraz na równe nogi.
W dugim a po stopy tuurku, ze wzdtym krawaten,
i W3rpiekaflii, co w jednej chwili wytrysy mu na po-
liczkach — W3rgldal, jak indor gotowy do auku.
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— Precz i. tt*ni wiiicml— wrzcazc^ai t3nu-2«t4rni

malari.

— Cicho, Pawluk I — ty stokro brutalniej rozko-

siowa si nami bdziesz za lat dziesi. I wicej takich

znalazoby si tutaj. Ten czowiek, — Hertenstein z nie-

zmconym spokojem wskaza na Turkula,— ten czowiek
moe mnie odpycha, jak zimny metal, a jednak— on jest

dla sztuki stworzony I Zapytajcie si waszej ; ' H, ona

jest najszczerszym gosem arlysiycznigo si.

Turkul osun si z powrotem na kanap i ze

w^^d odrzuci] od siebie niedopaek papierosa.

— ...Zapytajcie go, ile on uczu przemódz, prze-

sili, zniewoli w sobie musia, a zrozumiecie moe jego

niech ku nam. Jego pycha nasz mikko czuje. Nie

pytajcie si natomiast, ile ten czo\^'iek szczerych, pro-

stych, ludzkich uczu potratowa w yciu. Gdzie jest

zwycizca, tam musz Ijy ofiary, gdzie tryumfuje czyn,

tam musiao by zdcpt«ine uczucie ! . . A ja poprzez mty
uczu waszych sentyment, biedni, widz!..

Tym razem zaroio si powanie przy stole; ktoi

ze zoci stuk kieliszek, kilku porwao si z miejsc.

— Nicht warknrn, Halunken!— ich sei rittrr von dm
ihrigen. Przepadniemy 1 . . A teraz, kto z was nie jest

najnikczemniejszym filistrem, kto nie dry przed losem,

jaki sam sobie zgotowa, ten za kieliszek pochwyci.

Niech przepada sabo, — niech yje sztuka I Niech

ginie bezpodno, — niech yje czyn ! — Wiwat autor

„Przeznaczenia* ! I .

.

I wszystkich, ilu icli lu l»yo, porwa ten sza dzi-

wnie sprzecznych, nawpó pijanych uczu. Pcreai mun-

dus, fiat ars!.. Zapieni si szampan, zabrzczay kie-

liszki.

— W gór go! — krzycza i miota si Pawluk,

wymachujc rkoma jak wiatrak. Daremnie broni si
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Turku. Za chwil maUil si w górie na kilkunastu pa-

rach ramion, jak wóds twydtki na tarciy.

Jak tiampan w kidiatkach, tak pieniy ti lekkie,

awinne, kocie skoki roiptanej w swawolnym rytmi**

muzyki. W Ukt tych skocanych tonów, tempem szalo-

nej galopki nuci niebawem agodny chór:

# w§W% flMv# NH«9

Nmsago jt€m sems,

Ale i tym razem zaguszono kuplet Moliera, bo od
dalszych stolików, gdzie siedziaa Liii i towarzyszki, ze-

rwa siv spirw {goniejszy, jui miay i czelny, ju swa-

wolny 1 cyniczny. Odbijajc twardo kuakami na stoli-

kach, piewano wodzowi na tarczy:

Sitkstt.. dmt.. das tM mm Cfschar/f.

i}a» Hratgi nock was rin.

^.rws^u rozicgac sjc. pociy gniewne syki i ni' -

cierpliwe dzwonienia w naczynia.

— Kdnrr, paci ! . . Paci I — huczay basowo
ocirypic od oburzenia gosy tustych, solidnych oby-
W il. ii
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motfu w tych wiondi, jak w tle|iowcj trawie... Liii

•ic muywi... Kuby mtai hroaty, toby mc i wyp>tx-

nil!..

— Nie trriCMCi ! -- itrofowai go pan Hertcatlein.

Ale Pawluk ju fo wpó chwyta i w kóko nioi

uuriicA; poCciD jak diiecko pr>tulil mu tic do ra-

^ Caemu nie lul>tsx alowialhildei mowy? Wolitg

Irancuaki kankan ? H — baron Hertenatein ?

— Co ten kosak plecir? — '>>n TT.rtenstein rzuci

^ lyisa go — prus ! A ty, bracie, do nas przy-

j«'«u. liy tam cieMe polubtm! U nas dusza ma rmm-

Obj go za nogi i podniós jak piórko z ziemi,

^an V. hiertenstein zyma si, gdy stan z powrotem
na nogach. Otrzepujc starannie spodnie, mrucza nie-

chtnie :

— No, jak si pokka dzicz upije,—^ hóri du Gt-

mmtttkkhtii mi/
Jeliky by widocznie innego zdania, gdy, przecie-

rajc chustk binoUe, nteiecia si pod wsem. Gdy
• wraz z Duiowakim, zan^rknic ha^wy podiód gro-

mady, wychodzili na ulie, tpojneli równoczenie na
Kunickiego, któr>' szed tamoCnie tu przed nimi.

— 1 ten tale! — mrukn Jelsk>'.

— Co taJdego?

— Dzild!.. Bo lo si czuje przecie, e ten czo-
wiek spi si tylko w obrcze doktryn, pracy, obowiz-
ków. Europa na tym karku dy. U nas doktr>'ner

wiadoaK^ co znaczy : — wiór ! ~ u was tylko : Europy
si nayka... Powiedz mi. Borowski, po co waciwie
przyjedacie do Europy?

Borowski wzruszy ramionami.
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Wnlahn -^••""ia z bulwaru w cichy zauek. Dy-
sputuj^c kr/

.

, sza rudkiem ulic)'. Tui za nimi

jecha stpa powo pana Ffcrtensteinn. Pawluk tymcza*

sem zawieruszy si znowu; wida go byo zdaa, jak

wprasza si uparcie do towarz\'stwa dwóch przecho-

dzi)cych kobiet

— Ten si nam zgubi dzisiaj,— rzek Jclsky.— Na
niego g^%'izda trzeba,— czy jak ?— I naladujc wcale

niele Borowslciego, hukn w ulic: .Chod ino,

cho-od!
— luc, lUCC ... I

Jelsky'emu opady binokle na sznurku
;
pocz je

znowu czyci i mrucze co pod nosem. Po chwili na-

cisn cwikicr z rozmachem i zwróci si do Borowskie-
go najniespodziewaniej w wiecie po polsku.

— Wy, Borowski ... z samej Pohki bendziecie ?

Borowski stan jak wryty.
— A skde mam bj-?— odpar niachinalnic.

— Bo ja jezdcm ze lonska, aus Oberschlrsim

nóhnitich,

— Chryste Panie I . . Jelsky, to ty si oszwabii .•':..

Dziennikarz umiechn si dobrodusznie.

— Wasstrpoiacke, — was?... Ja hodtpolmsch nie-

dobrze gadam . . . Uczya mnie pmkjmka (oder m§ sag
man dmn ?) ... ze dwora,—Marj^nia.

Jelsky'emu znowu opad cwikier i domaga si
gruntownego czyszczenia. Z zaskrzepym na wsach
umiechem mrucza co i opowiada

;
gaworzy jak dzie-

cko z samym sob.
— Codzicrt si spotykali... ,MojmI Mojen! Jak

spala ? . . . T- ,Mówi si : dziert dobry pani." — ,Dzin . .

.

dzie... Dos PaisckkOmUhnt ker /..'^, Fe, brutalny

Prusak! Mówi si: prosz pokornie o podanirrczki..."

.Pokornie rcziri... rczki... rczki..." Gof Hies Kind*



Nirbawem •podiniurnijil i naarolyl tic Jelsky, wsa
!u«ir|M i milcsal.— ,0 iii/"— kriyknl wretzdc i wy-

r/n.^| Uuk w bruld. 1 tym oknyldem priecil wtpo-

iiiiuniMu Wysawiajc si z tnidetn.— mówi dalej po-

wamie:
— I*0 co wy j»r/\ ;• . •/..-; -!" lia>** N i.iNMi" 1.1

widatal chodaild... 64uJiun^ain^€r, \\'s/\-tk.): julrnj.ik

drugi I (Jrlsky madml r^k). To Eur«>j..t ,iaje.—.Wy—
< irial widocanie powiediie—priywozicie co podobne-

go w dusay, w sercu do swego kraju*, lecz zamiast te-

go zaplta si wraz z naiwnemi sowami narzecz^n

w jalo bezradnie naiwny krng myli. achn si wre-

szcie niecierpli^-ie i doluMkciy twardo, po pntsku:

— InUUtktueUt Smdmmgiungtrn /—To z was uczy-

ni now odmian Wasser-polaków : gtrmamsinie iVas-

arintelUkkt Spojrzyj-no pan na tycli •arliwie po pol-

slni si modlcych patryotów poznaskich. Cz>' tam wy-

rasu ciio jeden nowy Idelek waszej duchowej kultur)*?

— Widzisz, Jelsky, )o ciebie tam niema,—sykn
mu w odpowiedzi Borowslo,—bo ty wwielkiem morzu

nirmiedden rozwodni duaac i . .

.

— Ja jestem .dobrjm europejczykiem',

—

zachn.il

si Jelslcy niecierpliwie.—Mo#e to pojcie zabd/

i

Polski IM. lat 200.—Po chwili, krzywic si niech«.

w rozmowie z sam>'m sob: W afektach im lAtrso
m€Hd Ttmp^ramentt. w polityce das wr/htchi seMimema
das Potatkischt . . . Co si wasz gazet do rk we/mir.

tn ckliwo si robi. N€t to jui nie dla mnie.

Jelsky, mnie si co widzi, e ty z tw europej-

skoci w powietrzu wiiati. Ty poproatu ten tempe-

ramest i sentvm..nt poprzestawia na inne pola i zosta-

e koamo| :ym dziennikarzem. A ten zgermani-

zowany H^rnssennUUki . , Patrz !— woa, wskazujc na

Pawluka.— O, ja jego stokro bardziej wol!.. Pytasz



siCf Cemu my lu pr ? Gdyby 1

wiediial, jakbym ja eh,... -.- a\ lam na wvju "J .
^

kaial si twej Europie tn face z czci zachodniej!

— Po co ty waciwie z wojska ucieka?

— Dla niej.

— Ba!—Jelsky mia ocliot splun.— Czy tam

wci jeszcze nie nauczyli si stawia sobie pytania : co

jutro?

— Widzisz, Jelsky, niclylko to... Mymy wtedy

nie mieli nic, nic, prócz tej wielkiej ch-^i '^'» >v .; • _
W kasie teatralnej . .

.

Jelsky chwyci Borowskiego brutalnie za rami
i zwróci go twarz w stron najbliszej latarni.

— Pokai-no ty si!—O takich polskich bohaterach

zdarzao si jui nieraz pisa.—Mruc oczy, przyglda
mu si wzgardliwie; po chwili parskn miechem
i odepchn go zlekka od siebie.—Cokolwiekby lu<l/i<-

mówili, wszelka ofiara dla kobiety jest ostatecznie

r dla wasnych zmysów, lub dug i nudn skruch

za krótkie chwile wtpliwego szczcia. Trzeba *^'
^

bardzo . . . konsekwentnym, aeby dla takich powi>

uczyni si dobrowolnie zerem.

<\kM.^>^OS)

Druyna pana Hertensteina sza bezadn kup
przy kakofonii gwizdków, piewów i wrzasków. Chwii-

lami przycichaa wrzawa ; wówczas dolatywao do ich

uszu czystsze, gbsze nucenie. Borowski wlók si*; ni

kortcu. Kapelusz niós w garci i, wymachujc i
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w.itM '. i; • j. . . 1. •-.<tU Arodkicni uucy, j.ik p<»

i*waj, Borowtldl

Kjrocajc beshidiiie dugie nuty, min cali| groma-

! i' ipojrMwtgy nawet na nich; urdl w gbokiej,

u^ruj ladumie. Na t3rch ulicach spao ju miasto;

Dobiegajce sewtad gwary skócay si' tu ae sob
poipieaanym, jakby stumionym steptem i biegy ciem-

prdiej dal- -~ 'udne i rojne bulwar>'. Gdy Borowtld

wii nieco wówcaas jalde piewne ecia i szme-

ry bka si zaciy bez koAca po pustych zaukach.

On zasun u reszcie kapelusz ul pazuch, donie spfótl

na czole, oczy sobie niemi przjrsbmia i, idc szeroko

jak po polu, piewa sobie, mylom i wspomnieniom

swoim:

SUstmtitH U pokcj'

O-jO^O-Jtijnj

Ka nas byo tyto dwojr —
O Bot^ Ty mój!

Ludziom zaakocionym znienacka wysokoci i czy-

stoci tnnu lekki dreszcz po ciele przebiega Jelsky

n.iw^t t'\]:\\ rvlinc!rr i doni w rkawiczce powiód po

— Ta-ak!— wyrwao mu si z ust.

Inni sów nie pojli, rozumiano jednak, e to skar-

ga ludzka z tcimieniem zmroku po polach idzie, e wsu-
chuje si w ni wród poszumów zboa wieczorna dtza

na szeroldch rozogadu

Ludzie czuli coraz bardziej, tt ta piosnka zab-
kaa si w te obce mury zdaleka i dalekie smutld mo-
doci ze sob niesie. Ale Borowsld urwa i szed coraz

to prdzej, wiodc za sob zbit i milczc gromad.
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Pawlulc riucii si midzy ludimi. jak piskorz. »n>

pni i powtarza bez kortca:

— U nas, jak za dusz rady

mog nie chcie! AV makut ( ...ibij, w\
musi.

Jako Borowski zmieni melody i zacz na bar-

<lziej jeszcze rozlewn nut.— Ludzie, nie rozumiejc,

czuli, e ta krzywda ludzka na rozdrou pod krzyem
stana i skary si samotna:

mNad moim wiankiem, nad moim wiankiem

^Dmchny pakay,
,A tiad twoim zfym copcyskiem

^Wrony krakay.

Na samym kocu, wyprzedzeni znacznie przez in-

nych, postpowali Jelsky i Turku. Kroki ich staway
si powolne i ociae, gowy w cylindrac) ' *v si
coraz niej.— ^O a I * — wcslch Jelsky i u- . . . . lask
w bruki. Turku próbowa gwizda, lecz zaguszono

go niebawem.

A ludzie czuli, jak krzywda ludzka w wielk pust-

k nagich pól ramiona wyciga, ku krwawemu slortcu,

co w kbach rdzawych tonie chmur; jak jesienne wi-

chry po sinych skibach i rudych cierniskach koem si
nios, ótymi limi sypi i wirem je pdz, jak w przy-

dronych badylach dziewanny wiszcz i wokó wierzb

suchych zawodz a pacz.

^Nad moim wiankiem, nad moim wiankiem

^PrMtdmowa byo.

^A nad woim afym €op^sJn«m

^Sucysko wyo...*

Jelsky i Turku przystanli w tyle. Nagle strzep-

nli obaj zadum z czoa i spojrzeli na siebie. W teje



chwili imIc/uU jakby niech wujgmii, fgiyt pr/yipic

ssyii cwyrdwj kroka. F^ v. HortaMldii dogoiiU Bo-

rowriocgo, praedMawil nc nu lupetnie ibytrcsnie po

nu drugi i w>'ic«kal go Mrdecinie.

— C<ujc, cho nie rotiiBiiHn, ciuj wsjtystko! al
i ^kargtt la dawnem, lacierea, prottem, ludzkicm ;— xa

tymi ctasy, bedy to dom hyhbi tl do dutiy, jak

kwiat>* na akMIcii, bcdy tu na piernacfa bilo nam trwo-

nie a>>j«i tiCMre, proste aeroe... Csy uk, panie Bo-

rowaki?

Borowaki akinl gow, umiechn si dort i schwy-

ciwaiy I fór>' jego rk, potna ni ailnie.

^Nmd wutim witmkitm, mai moim wmtt^irm...'

Iknlo jes<c2e ponad gowami caej groauid\

Leci oto wysuny si a poprzecznic>' dw
kie sylwetki potnych drabów w poyskujc>«..>

stnych kaskach na gowie. Dwa mrukliwe basy i.

aywaly cisx.

Pawluk wyrós tu obok nicti jaJcby x pod zicmi.

— Bij w p)*^ kto w Boga wiersy I

Ale tym raaem zawiód si fatalnie. Borowaki tyl-

ko, orai Turku i Kunicki podrtudli odruchowo gl

i nastawili uasu. Panowie zai, co przed chwil bui<i>M

wnywOae ady i skady na wiecie, co kankanem w)-

straasali yków z kawiarni, zeszli teraz ze rodka ulicy,

jakby tam rzeka nage wystpia; szli dalej po trotuane

w spokojnej i ddiej rozmowie.—-Jdsky wybra drog
poredni: szed suchym rynsztokiem. Mrucza co dn

siebie, wzdycha; od czasu do czasu cienk trzonów;)

laaeczk uderza liaaliwie w bruki, jak gdyby poród
tych ol>cych ludzi on jeden odczuwa niewiadom ocho-

Borowsid natomiast wdrowa, jak wprzódy, rod-
kiem nlicT. nibv po wiejskun w\xonie. W szerokim



ts6

swym paaicsu wydawa si sdaleka niby sylwetka

wiHkiego ptaka. Wymachujc k. m, jak drónik la-

tark, wywiód ca gromad na U»...... i wprowadzi nie-

bawem w Jaskraw tort wiata pod biae arkady teatriL.

lu Jelsky odzyska, lub te zapragn odzyska
bumor. Wysforowa si naprzód i obwieszcza gono:

— Kamstwem jest, aby ludziom w pewnym wieku

i stanie cywilnym pozostawaa poza prac i tak zwan
ambicy jeszcze tylko knajpa, dom publiczny i cudza

ona. Panowie, jest jeszcze— tyngiell... Kwiat za spo-

eczestwa, artyci, posiadaj passe-partout i skorzysta-

j dzisiaj z mojej loy dziennikarskiej.

Stan we drzwiaci ' ' grzecznie cylinder i pra-

w rk wskaza na poi^ od marmuru, Uni;)cc od

luster i purpur w^^sane schody.

— Zapraszam!...

Poza nimi zaszeleciata w szybkim chodzie je-

dwabna suknia i roztworzyy si z impetem drzwi, wio-

dce za kulisy. Wiony na nich mikkie, tuste zapa-

chy perfum i szminki. Borowskiemu rozchyliy si noz-

drza, uniosa pier. Co jak uderzenie prdu przebi^o
mu wskro przez ciao i zakóo w palcach doni. Chw)*-

ci si za porcz.
— Panie, wie nad jego dusz ! . .

.

— Co, pan Borowski? — Pawluk wytrzeszcza

oczy.—Ta nie koció?!
— Ojciec mój!... Wiesz,— szepta BorowsKi, ci-

skajc do Hertensteina jak w kleszczach,— wiesz, to

by >%'ielk^ szczery artysta ! Ogromnie kocha sztuk . .

.

1 dlatego zadusi go ten potwór

!

Pan V. Hertenstein spojrza bystro i pochmurnie

w oczy Borowskiego; poczem zdj kapelusz i pochyli

nizko gow:
— Cze polegym!
I weszli do tynglu.



uchliw)', peen igieku kiermasi na sali

wci jeszcze ogusza Moliera. Co,
jakby migotanie zwierciada, odry.

wao uwag od sceny, drainio

oczy i zwracao mu je ustawicznie na prawo. W czer-

wonej ramie firanelc, na zwierciadlancm tle wntrza,
w byalcad niespokojnycli refleksów, rysowaa si w>'-

smnkla sylwetlca kobiety ; na purpurowem tle parapetu

wiecia jak nieg biaa, od br>'lantów poyskliwa

i ODuka jej dort.— Za tam na dole,— pod ni, wród
aattawionycb stoów, tworzyy mskie cylindry zgieU

Uiwy i bezadny rój.

Z pod smyczków skrzypcowych wysnuwaa si
niek>dya cicu^ dyskretna i kbia si sennie po wido-

wni Na scenie taczono.— Sypki, miarowy i melodyjn,

szdeit, jakie mikkie tmery kobiecych gotów, west-

chnienia niespodziane, stumione i lekkie. Szelest, szmer
i zapach kobiet wirw^^m szy na widowni i niosy ze

9

P



tiobii melodyc waicn... 1 azepUl jedwab. Tti ponad
kinkietami sypao si jakie barwne kwiecie, dirobn
zmi|con fal przelewa si wzdlui bkitny wir: drgml,

mieni si i musowa, rzucajc gbsz, lejsz jeticie

pian biaych tiulów i koronek.

Daisy!.. Dauy., — dygotaa niema piosnka na
tej zwiewnej fali ; dray lekko struny skrzypcowe, opo-

wiada pieciwie flet.

Migay przed oczyma bystro i zwinnie czarne,

wiotkie nogi w pytkich pantofelkach, rysoway' si
miae, lotne linie ich konturu. Gór, na barwnych fa-

lach jedwabiu wiecia ywo ciepa biel ciaa na ramio-

nach, umiechay si kobiece gówki w zotych kaptu-

rach, drcych niby dzwonki, loków. Czasami zniecier-

pliwienie zamiao si psotnie na tych rozkoysanych

gówkach i ciche szepty, jak szmer lici jesiennych, mie-

szay takty.

piewa, szumiai, gra i lanczy falisty
i« <iwah

bkitnych sukien.

I rzuca na sal kby mikkich, sennych perfum.

Pieci si flet, dray struny skrzypcowe.

Za w górze, na parapecie loy, na penej, soczy-

stej purpurze, spoczywaa, niby niegu biaa ki<^, smu-

ka, od brylantów lnica dort. Na lustrzanem tle wn-
trza, w przymionem wietle, wród niespokojnych re-

fleksów, rysowaa si zimno, nieruchomo i dumnie syl-

wetka piknej kobiety.

Na dole rojny, zgiekliwy kiermasz mskich gów.
Daisy 1.. Daisy...— rozpieway si drce struny

harfiane, rozpieszcza i rozmarza flet

Zdawao si, e gdzie w gbi, poza jasnemi

kwiaumi tych miejcych si gówek,— tam u tybiej

kulisy, gdzie zwieszaj si cikie, syte slortccm licie

palm i kielichy orchidei, tam, w chodzie cienia ley
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kobiru, do urndt) piersi p^ki kruciych wlotów cinie

i widydu gboko.
— Aa..! i>-siaio si meauU lo wenchnicnic.

Nagle |Mida ainal; la nim w Mgym popiechu—
dntgi,—iraed,—ctwarty : jak w t>Talierce. Strzela uam-
pan !—Claakaoia niedbale, pnedgie, orai rechotliwe,

pdne iHmtfiwnfyi wobuuai
— Brawo, brawo, brawo,—bis!

OjvA^^^f\»'«KSkA'^-V^»'^^\JVy>^A>>-^q**>^'v«- V*. -^^S)

— Dobre !— pochwali! Jelsky protekcyjnem skinie-

niem doni w stron sceny.— Bkitny kankanik amore-
tów,— komentowa swemu otoczeniu.— Niema jak An-
gielki!

— Siy w lem brak,— kaprysi Pawluk.

MoUer, skulony dotychczas pod sw peleryn,

zrzuci j nagle z ramion i encrgicinym racbem zgarn
wosy z czoa. Jelslcy powiód oUem bdem jego spoj-

rzenia i mrukn tylko: ,alui!*

— Oj, MoUer,— westcim za chwil.

Molier iadm si i clida co odpowiedzie, lecz

w tejie chwili lakasila strasznie.

— A widzisz!.. MttmtmJo tmo .., ^m$ormfMm$ cho-

ciaby.

MoUer zwin w kb peler>'n5; i tzucn mu j.{ na

gk)w:.

— Ty urnalisto!

— Uszanuj Icapelusz, jcla nie szanujesz powoania I



— Szanuj • Mg tynglowy, jeeli niczego ju
uszanowa nie pu;. .*.../!— i oszczd mi dzisiaj swego
sentymentu oraz opieki.

JeUky wskaza oczyma na Borowskiego. Jeeli
um pójdziesz, obgadam ci przed ni.* Molier poczer-

wienia nagle i zwróci si do Jelsky'ego tyem.— Bo-
rowski siedzia gdzie w najciemniejszym kcie loy
i wspar cik gow na obu doniaci. Gdy przycicho

na scenie, uniós si wreszcie i rozejrza bdnie po wi-

downi; oczy przymione i mtne zapady mu jakby

w gb': czu byo, e widz przed sob jakie inne,

obce wiaty.—.Nie dla ninie!-^nie dla mnie!"—szepta.

Po chwili znów opad na fotel i ukry twarz w obu
doniach. «Byo!—myla—byo!.. Tak zamiera mo-
do, w takiej cichej agonii kona czyn. Cae moje ycie
ju tylko byo! Bo przysza tyl..

^Csynic sobie tron io
«Z upadego mego ducha.

^em sku z ob, marny worze,

njok gaemi do acucha I..*

Uciszono si w teatrze, oczy wszystkich zwrócone

byy na lo dziennikarsk, gdzie wybucha w teje

chwili chóralny miech. .Brawo, Borowski!— woa
Jelsky.—Jeli chcesz koniecznie, moemy midzy jednym

kankanem a drugim posucha nawet dramatu. Brawo !*

—On skocz}'l z fotelu i rzuci okiem na kurtyn; lecz

w teje chwili cofn si znowu i wpar w najciemniej-

szy kt loy.
— Nie dla ciebie, stary,—co?..

Podniós na nich oczy i zadygotay mu wargi jak

u dziecka. A gdy oni mia si nie przestawali, wpi
si palcami w ubranie na piersiach i szarpn je

nagle.
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— Gra dic^!! — hukn na cay teatr.

— Cii..! — tykano lewtid na lali.

Z la kulis w>irunco cierwone stado dziewczt

kastaniecami w rkach. Pochye deski sceny zagray

jak jeden wielld l>cben pod wartlciem uderzeniem kobie-

cych stóp. Tartczono czardasza. Kobiety rzucay iskry

lyskaniem czarnych oczu, umiechay si sprystymi
nutami i przegiciami ciaa, biciem kastanietów, za-

csepnem przytupywaniem i Idedy niekiedy swawolnym
okrz>'kiem rzuconym na widowni; rozplatay si ich

neregi we wstgi, snuy si jak ruchliwe wiertce i gir-

landy, biegy pod t>'ln kulis, ustawiay si rzdem
i dzikim impetem pdziy przed si, po ramp, niby

rozhukany ubun rebców.
Oczy Moliera skierowa>' si znów na prawo, gdzie

>wieda w pócieniu biaa do na parapecie lo>'. Ko-

l>ieta nie drgna nawet od tego czasu. I wydao mu si
w tej chwili, e tam na oparciu lo>' siedzi sp, ostr
gow w pusz>'sty konierz wgarbil i zamar niemdio-

nio ; — czasami tylko senne powieki uniesie, szklane

lepia leniwo przewraca, zamyka i czeka, zimny, na
n;i(!1in.

Z brzbem ostróg, oskotem i tupanin, wyrzucia
si na scen gromada mczyzn. Poczyy si pary

i pocz>* si wika w coraz to dzikszym taAcu. Za
chwil byo jui tylko wida czerwone plamy, biae k-
by koronek i czarne wiry oraz koliska od wyrzucanych
wjftoko ponad ssiednie gowy nóg. Huczay ponad
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trm wsiystkinn trqhy, bbny i piszczaki, z lotkotem

waliy cyni)nly, odrzyna>' twardo rytm tartca basowe
struny wiolonczeli. Dugie ramiona ka|>elmistrza, wyci-
gajc si w kierunku wiruj})cych nóg, woay jakby:

.wy<>j!* — a wymachujc rozpacznie ponad orkiestr,

krzyczay niecicrpliwir: .prdzej!" — Ten zawrotny

chaos buchn jakby ze sceny na widowni i porwa,
zdao si, wszystko ze sob: oko chwytao tylko pd,
ucho szalon kakofoni dwików! Ponad tym sabatem

tanecznym króloway tylko i migay w powietrzu czarne

nogi; wszystko wpado w jaki idyotyczny, jak zmora

senna dokuczliwy pd i wir: wiat zburzy si, zwi-

chrzy, oszala, wciek!..
Wyej, prdzej ! — prdzej, wyej ! .

.

Urwaa si wreszcie muzyka i runa kurtyna.

Bysk wiata, oklaski, bicia lasek o podog...
Tyngiel - tangiel I

->-^

— Dobre!— chwali po raz drugi Jelsky yczliwem
skinieniem w kierunku sceny. — Czerwone, wgierskie

kankanisko! — tiómaczy swym przyjacioom.

Pawluk zapatrzy si tpo na kurtyn.
— Tfu, czort!— splun nagle, zerwa si z krzesa

j pocz krzta si ruchliwie po loy.

Jelsky'ego przyszy odwiedzi dwie artystki: witay

si piskliwie z ot>ecnymi.

— Nie rozumiem...— odezwa si po raz pierwszy

Kunicki.

— Jeszcze pan czego nie rozumiesz?!— przerwano

mu miechem.
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— Nic roiuniiem,— mowU meustrassony KunicKi,

—

co w tej caej kaknionli robi Biiei, Lim...
— Co robi? Dostali b<ika i cim si, — odpowie-

4im1 Jdiky. — Tam na dole, — Uómaciyl powa^iie, —
liedt paaowie, którz>* maj doay tragedyi w yciu
i — w twych fIowach. Panowie t<l*j wesooci; nie

dowdpu ludildch gów, bo to jul dsi nui>\ leci hu*

moru kobiecych ndiek. To jcstcse bawi t^mcnseoi.

Jeleli rwohicya pdjdae dalej w tym kierunku, naleiy

si spodoewa, te prz>' ulepssonych dekoracyach wej-

•aprsyklad, na scen wiea katedry koloilskiej,

dba i MMlMcty kosaka... Myl i wieczora nuy
hidii pracy, ludzi wielkomiejskich!

— Ale w talom razie, co wj* tu robicie?— niecier-

pliwi si Kimicki. — Gdzie konaekwcncya ! ?

— Mlodmrrtcie, zrujnujesz si na konsekwency !—
hukn z kta basow>* gos.

— Ale ktfika!?

— Pan masz wietne zadatki na bakaarza!
— Wic sens ? Sens ! Gowa moja !— krz>'cza Ku-

— 1 panicz chce zosta literatem?..

Molier i Jelsky prostuj pomyk; towarzystwo
chce by grzecznem i kiwa smtnie gowami, na znak
widocznie, e i takie fachy by musz. Bas tylko szep-

cze niecttnie do ssiada: «Co ta racyonalistyczna ho-

ota midz>' nami robi? — lekarze! prz>Todniki !*

— Cz>' nie mam racyi ? — zwróci si gono do
jednej z dam.

Ona, patrzc na niego siklanenii oczynna, wyda
usu w dziobek, brzdka wargami i wybbnia jak po-

zytywka:

/cA bim mkkt wom Prmg^ mkkt vom Wkn,
Itk kim iim ftttk Umgmrim.
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— OtobA udiida si wycznie ic strony arty-

stycznej, — komentowa j powanie Molier.

Kunickiemu zdawao si, e jest pijany; ciwyu
czemprdzcj za czapk.

Salwy miechu zguszy nady wrzaskliwy pisk

z gbi teatru.

wiato ganie, unosi si kurtyna, sccn.i i
'»,

a z za kulis dr si ostre, przeraliwe gosy. W i'>/<ic

w>'padaj trzy pstrokate potwory w spiczastyci czap-

kacli, przypadaj do rampy i uderzaj si nawzajem
w twarz. Olbrzymie karminowe pyski na kredowych
maskach wykrzywiaj si szeroko i wyrzucaj z siebie

ochrypy, gardowy miech.
— Hehehe..!!

Posypay si oklaski.

— The fashionables, — odczytywa Jelsky w afUzu.

Kunicki trzasn drzwiami i przyguszali na chwil
wybuchy miechu w loy.

— Wina !— krzykn nagle Moller.— Stimmung jest

zbyt gupi, aby go mona wytrzyma |K) trzewemu.

Jeeli nie t
' ' ny pili, lada chwila beknie tu jaka

owca sent\ w.

Hertenstein, — wina !— wina ! — krzyczano, b-
bnic laskami w podog*

Z kta loy podniós si Borowski, skrzyowa
ramiona i patrza na nich z podelba.

— .Jeeli masz zosta mod
1 by tak, jak ta, co dzi yje,

I by ochrzczona t piekieln wod.
Której pies nie chce, w nawet nie pije...*

— Co jemu si stao ? — woano.
— Niic, — bagatelizowa Jelsky, — wpad tylko

w delirium teatralicum, cay repertuar klasyczny wymru-



cal jui urn w kde. Co» irettt, nie prseszkadia mu
w trj chwili mdroid klownom, te t im scenie.

Kto, komo jeden koncept inuiniefnw.il humnr na

cay wirciór, powtónyl niespodzianie:

m Wtrn^ ^9m0 ^VBiVft

14^ lnu AiA^ ftftiki s$iHtkt

Nmimgo ^wm mm/. .

— Hebebelt.. — darty sic bazny na scenie.

^.^ % ,
V.

Borowski przeniós si do ciemnej loy w kitcie;

%imet za nim wyUzn si i Turkul.

— Niedocigy imitator, iluzyonbta biograficzny^

proienor van der Clerk, — rekomendowa Jelslc>' podug
afiua jakiego pana na de lustrzanego Icramu ustawio-

nego na scenie. Profesor krzta si prz>' swej cudo-

wnej szafie, narzuca na siebie jakie szmaty i peruki

i z iMtnt w rclni zwraca si jak fryga do publicz-

noci.

.Brawo, Liszt I — Liszt!* — krzyczay wszystlcie

usta, klaskay wszystkie rce. — Na rado tumu pa-

trzaa siwa, trzsca si gowa starca, o wieldch gu-
zach po caej twarz>'; niedona rka ledwo trzymaa
batut. Muzyka graa 3-ci Rapsody.

— .Brawo, Beetboven!— Beethoven !* — krzyczana
po chwili. — Na szerokie miechy tumu odwrócia si
starcia, brzydka, potna gowa wielriego twórcy. Ka-
pek tyngk>wa próbowaa gra .Eroik*, zaguszya* j
oUukt
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W loiy Pawluk porwa si^ z miejsca.

— Cho<^by xdj gow z karku, rzuci j wam
pod nogi i pój sobie precz ; — mnie i gowa jui na
nic. — Oj dokuczyo ! — I splun w kt.

Profesor w kilku zwinnych ruchach przedzierzgn
si ponownie. Przed ramp stan wysmuky modzie-
niec w eleganckim fraku, niedbaym ruchem trzyma
w r^ku batut, zerka na kobiet}* i ugina si na sa-

bych nogach. Publiczno miaa si, lecz nie umiaa
odgadn; kto z galeryi krzykn wreszcie: .Szopen!"

I zagrzmiay oklaski.

— Brawo Szopen!.. Jeszcze raz Szopen!
W loy odsun klas gwaKownie krzeso: pan

V. Hertenstein porwa si z miejsca. Co jakby kurcze

wstrtu przebiegy mu po bladej twarzy.

— Niech ta mapa zaprzestanie ! .

.

— Cii, Hertenstein,— obraasz proioorai Co u óo-

ga!.. beczysz?!..

— To te mapy omielaj si gra Schrrto H-mol! .

.

Zaprzesta ! — hukn na cay teatr.

Pawluk rzuci si ku niemu.

— A co, pan Hertenstein ? — twoje paskie nerwy
oie wytrzymay naporu gupstwa ? Pko co — lia ?

A widzisz, — patrz, jak won tam na dole si bawi:
publika, — ha?

Jelsky wzrusza ramionami
— Nie rozumiem ciebie, Hertenstein? Przecie te

bazny przed chwil i profesor, na którego patrzymy,

s sztuk aktorsk au fond. jej absolutem k>ei przypad-

kowoci twórczych pierwiastków, które pochodz bd
co bdi zawsze od kogo innego. Tsknota Borowskiego

jest w swej niewiadomoci szczersz od twego senty-

mentu . . . Za to, — tam na dole ... no, to jest . . . jake-

by to powiedzie . . . cfsl le pubiic, co Uury rozdaje.
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Waikiiij w lo^ Heftiiuttin, i ilmni lic n duchu...

Dasi luun kiedy koncert nopenowski hib mott fvl»-

wy, — ci ttuni pnyjdji ! A t)* mictu im pod aofi

wn)*9tko X roiboUej dusiy Siopcna i ze twej wa-
snej ! ! . . Zlituj lic, HcffBimfin, kio t was jest wiksz
ma^: proleaor van der Ckrk, czy t>*?

— Móflbyi z równ racy sapytac . twuj profesor

ciy Szopen.

Towarzystwo w^'buchnclo pijaajrm inuachem. Her*

tensiein wyprotlowal u% utjUt jak stnina i tupn nofi^
— Bydo, nie iaua si!..

Blada jego twarz w}'dhiyla si natychmiast i za*

skrsepfa^ jakby w przestrachu nad wfaMnem uniesieniem

i bnttakioci ; siatka sinych tyl zattniia na skroniach;

zaiwiedly si oczy, i dwie wielkie Izy, ~ zy zdziwi-
nia,— zawis>' na rodku biaych policzków. Pochw>'cil

pierwsz rk z brzegu, utcisnl i wylizn! si na ko-

rytarz.

Obecne w h»ty dany próboway kolMecym uktem
przyiore zajcie: nastroiy si brsdmicien

i zapieway zgodny duet:

Jam mi€ » IVM/mm,jmm mir s Pragi

^

Jnttm sohit m Bmd^tmhi ! .

.

Kurt>'na zapadki z siehysleni. — Hertenstein wk^kl
si jak pijany przez korytarz : zdawao mu si, e jaki
natrtny rój much kry mu nad fk>w, brzczy i bzyka
w nazy. To publiczno rozochocona podczas antraktu

piewaa diórem w ukt muz>'ki:

ta - ra - ra • bumdera

!

u • ra • ra - bumdera ! — piewa, gwizda,
hacza ca>' teatr...

•^"•HA/^'^^""^-rr ii- .1 LU » UJ n. j . /u »\h_^ * t«^i«v»*^%^'NiW«<'»»%' ^*» «^



Niijj.i i;.i(laiua, — powróci I — usjxtu.ij.il

przyjació. - 1 on zechce usysze YveUv. Kcklai...., .

wznosi karów i obala olbrzymów, drwi sobie z ludz-

kich kaprysów.*

Jako llrrtenstein /..i%Mw«.ii /e schodów, lecz nie

do nich, tylko do ciemnej lo2y z brzega, gdzie ku swe-

mu zdziwieniu zasta dWa nieruchome cienie. Przysiad
si i on do Borowskiego i Turkula. Nie zdziwili si
wcale, nie unieli nawet gów przy jpgo wejciu. Cisza,

pómrok i jakie ponure skupienie panowao w tej loy.

Krzyki i wrzawa ze sceny nie dochodziy tu, zda si,

nawe,
— Panie Hertenstein, — szepn po dluiszym czasie

Turku, — Idedy pan dasz koncert?
— Nie wiem.
— Trema?
— Tak.

Kto westchn, kto drugi zawtórowa, trzeci po-

prawi si na krzele i chrzkn. Milczeli znowu. Ostre

oczy Turkua, wiecce po ciemku jak u kota, wpijay si
w I-Iertensteina badawczo i akomie z chciw prawie

ciekawoci.
— Za ten dziwny toast, — tam w kawiarni, —

gniewa si nie umiem, — rzek swym suchym, twar-

dym gosem, — poniewa ludziom ciekaw)'m wybaczam
wszystko.

— .Ludziom ciekawym'... — Hertenstdn wyd
wargi i potakiwa gow, jak znanej ai nadto piosence.

—

Tak, tojedyny gatunek ludzi, który my jeszcze tolerujemy.

— Nie wyczajc pana. Bo co do tej partsldej

pologii cz>'nu, wierzy si nie chce, eby to byo szcze-

re... Na pana do spojrze, eby odgadn, i pan

ntfjlepiej czu si musi wanie wród tych najrozmait-

szych wykolejertców z kawiarni. Wszelka twarda kon-
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wtV AMmtkt w iyciu,^lylkÓ4»lr,—lUaby
aic uia ynMk CMMi bmulneni. Ludiie ciynu bywaj
mjcudcj omiei barwni i ciekawi, natomtaac . .

.

— Natarejrwi i niidai| — pmdl^' ostro Herten-

Mcin, — pomijajc jui to, Ic s w>'lde przrrailiwie

plytci — I po chwili, jakby lagodsc xbyt ostre wyst-
pi niemiem iiprae|aK>4ct cscstowai Turktia

paptrrosaott. — Chcr pan posucha bajecxki ? Ludjóe

X bajki bywaj nie mniej dekawi od luda < tyngu

i X kawiarni . . . Ot6i — p>tal raz uczeik bramina : .Mi-

sinu, gdy po mierci czowieka dato jego przej-

dae w ziemi, krew i nasienie w wod, wiosy w ziofai,

mowa w ogieik, oddech w wiatru tchnienie, wzrok
w stofkce, serce na ksiyc, dusza w wszechwiat: —
rosnniem to wszystko, panie ;— ale z czlowieldm, z czto-

wiekiem, mistrzu, co si stao!?— Co pozostaje z czlo;

wieka?— A na to mistrz: .Chwyuj mnie, drogi, czem-

prdzej za rk i uchodi, uchodi z tego zgieku ludz-

kiego; nalety nam w wieUdej dsz>' i skupieniu rozwa-y t najgbsz z tajemnic.* — 1 poszli w ustronie d-
che i tam rozwaalL A to, o czem mówili, zwie si czy-

nem, a to, co sawili, zw ludzie dzieem.

Rzuci si Turku na krzele.
— Pyszne! — krz>'kn i siga po notes do kie-

szeni, — kapitalne

!

A po chwili:

— A wic: dziaalno praktyczna, ale... jai^ sp4-

cmt mtUrmUtUs, Ho ! ho !—W panu co si bardzo kód . .

.

Ale bajka kapitalna ! Pan musisz tkwi w tych surych . .

.

lam . . . rMMs, czy pan czasami nie jeste t ? .

.

Herteostdn z uprzejmym popiediem podsun mu
zapaflc pod nos do wypmego w wargach papierosa.

^ Borowski nie spuszcza z nich oczu.
— Pan powiedzia.— zwródl si pochwfli do Tur-



kula, • e, fr<)zi> trvuntfuif' C2vn, Uiin muii b^
nem uczucie.

— Ja tego nie luówiAeni.

— Prawda, to Hertenstem ! .

.

— O, Ilertenstein cudzego uczucia uraziby nte

umia, a có dopiero zdepta wasne! — mówi Turlcu.

nie przestajc zapisywa czego w notesie. - " nic

pan nie gniewa, — ja czuj pana... Tald roz...^ ,, iko

uczucie, wzi go sobie od Icogo nie umie: za saby
lub za mao brutalny. Tald — nic sam nie burzy, jemu
ycie \%'szystko niszczy. Czyscowe dusze!.. Takim mu-
sia by Szo|>rn, — prawda, panic Hertcnstein?

Hertenstein achn si nerwowo:
— Nie mówmy tu o Szopenie!
— Przepraszam.

I znów milczeli.

— Pan mnie zapewne do jakiego dramatu chce

wklei?— zagadn Hertenstein z cierpkim grymasem.
— Wklej.
— Czy pan ju y jako czowiek nie umiesz?
— Nie,— odpar Turku! twardo i jakby z dum.
— Czu to. Pan cuchniesz atramentem... Zreszt,

paskie sztuki mog by doskonale, ale gra powinien

aktor z genialnj-m nerwem ycia. Ot, Borowski naprzj*-

kad!
Borowski podniós oczy i zasapa ciko jak miech.

piewki, tartce i bazestwa ze sceny dochodziy tu

dalekim " mionym gwarem: niby wrzaskliwe na-

krzykiwai.. , ...lucha pod wieczorn zorz, co si w Ci-

chem powietrzu roznosi i koysze, harmoni spokoju

owiewa i echem pieni do uszu dolata. Tu w gbi
ci*— ^ • niszy y, drga i ttnia teatr: wszystko inne

r< . o si w liarmoniL

Turku nie spuszcza z oczu Borowskiego.
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Jedi pan se urn! » riekl nagle, — gra moje

^Pnenucimie*. Daj la tny dni; jad tej nocy

jmcie.
Borowiki drgn i tpojrial jakby z pneraieniem

na niego.

— Wtadif pana na debiut do .WMIdego*.

— Co!? — Borowtlaeniu krew udenyfai do gowy
i prsyilonila nagle wnyatko prted oci^ma. — Co pan

powiedaial? — pyta po dluuen mikaeniu.

-> Do .Wielkiego*.

•- Boie oM^j!..

Turkul Aoiiejc tic wycign rk, aby w ni B(^

rowski na agod udersyl.

— Bior pana na twój koaal, — caem sprawi na-

aaej pnbUcinoci present królewski.

Borowski patraa besradnie w ocz>' Hertenatrini,

jakby od niego ocxclcujc otuchy, czy te namowy

Kto* sarpn drzwi: do demnej kity wtoczyi si
piianv Pawfcik.

Pan Borowski, dawaj ten ! — krz)'czai, wak|e

itt si prosto na sz>*j. — Tam oni coda proato opo*

wiadaj! Radby popatrze, — namaluj mote... Tam
oni wszysc>' opowiadaj,— bo my si tam upili... Wi-
nem winogronowym upi si i ja... Ty, pan Borowsld,

nie gniewaj si !— a on tu sprowad,— ot co ! . . Rcs*
li wycaujemy, — uczciwi bdziemy . . . Wiadomo :

—
cudza ona! Trz>*niaj si!..

Borowski odpycu go od sp l>i' /'• i^^strtem i stra-

ciem jak z zmor. Hertenstein slcoczyl wreszcie

i chwyci Pawluka za bary.

— A ty, pan Borowsld, poial si nad Molierem

i wyrzucaj go won od siebie. U pijanego, wiadomo,

—

dusza przez gb lezie! Powiada, ie jeli w eb sobie



strzeli, to tylko dla onej to Zold twojej... A JrUky
jest na kobiety dra! — Cmtfmtf

Pan V. Hortenstein, nie ror - vic nir, 2/ym.ii si
na ten ochrypy, pijany i natr*,

. ., s.

— idi precz, kozaku, idi precz I

.

— Ja liustra szuka i was nalaz. Liustro zbi
-I""'*?.. Spiegtl terstklagen, baron TT.rt.ii^f.in '

— Tucz, rób, co chcesz!

— Zbij!.. A ty, pan Hertenstein, po co tu przy-

szed? Modli si,— ha? Wiadomo— dusz zapomnie!..
1 ja — i mnie, — bekota, czepiajc si koid^o z nich

po kolei, — i mnie tu ciasno w waszej Fluropie... Pój-

dziesz do akademii :— .tfu, jak wszyscy umiej ! *
; pój-

dziesz do galeryi: — ,Boc 13* mój, co ludzie ju arcy-

dzie namalowali*, — przytoczy, zgniecie, zdepcze. —
Pójdziesz do kawiarni: eb jak dyni rozedmie. Mdrzy
wy, mdrzy! Wiek suchaj, nie nauczysz si!.. A sam
ja co? Tfu! 1 artyst«| chcia zosta!.. Zapacze dusza!—
Dmoj,— tapiju! — Przyjdziesz hart gdzie zapomnie: —
gupstwo na gow wskoczy, w czupryn si wczepi i—
pasMoi

!

— hajda, galop! - - U was wszystkiego za duio
w Europie waszej, za duio, za duo!.. Miejsca dla du-

szy niema!..

— Nima. mina ! — skary si i ali, gdy go za

drzwi wypychano. — A ty, pan Borowski, onie ma to

rczk wycauj piknie ode mnie, — woa poprzez go-
w Hertensteina. — Kobiety wyby mnie dali, dobrej,

poczciwej ! . . Buchnby na kolana, stopy caowa i >e-

cza, beczaby!.. Tobie, pan Borowski, ony przez to

nie ubdzie, a ja dusz zlecz, wymyj zami, wycz^^sz-

cz z bota!.. Na wyksztacenie pluj! oddam panu

Turkuowi: dramat zrobi; wszystko inne tam — mo-
wi,— niechaj! A mnie serca trochu kobiecego... Baby,

baby mi dajcie ! ta dobrej baby ! .

.



Wypctmiclo go wi eticie ta dr<wi. Tam poci
mebawtm wnetscic^ jak sroka ; laiacsajc si od cia-

ny do idany, dar n^ ochrypym goaeni:

— Nad moim wmmomi
Dnachny pakay...

— CkhOi Pawluk, bo dc wylej i k>kalu

'

Leci on wpar si niebawem fdiie w ki i Uuki

giow o daii^.

— Uch, pmdli€. pmikti.. Pneda jak Judaszl..

Za jatehi mówili ; — la ono won draiUtwo, za publik

pncdall..

Wrcsacie udcio wszystko; w sali t>'lko gwarno
byo przy spusicionej kurt>'nie. W ciemnej loy mil-

Jakie swaritwe glosy na koryurzach, potem rap-

towny trzask i brzk, co z oskotem metaliczn>'m poto-

czy si jakby po kamieniach, ecui szklane we wszyst-

kich kucb teatru zbudzi, nag dsz wszdzie wycza-

rowa i uton niebawem w ogólnej wrzawie, krzyku

i tumulcie.

— Zbil ! — rzek Borowski.

Pod komcc aniraktu orkiestra staraa si gra po-

wanie, kelnerz>' snuli si majcsutycznie, na goniejsze
miechy sykano gdzie z kta. Ludzie byli jui podnie-

ceni i poddawali « Memie tym nieokrelonym, niewia-

domo skd idcjrm nakazom. Wreszcie dzwonienie:

dugie, powolne, proszce o skupienie.

to



Numer gówny programu!
Pried kurtyn wyssed jegomo w tuurku i ob-

wieci! aobnie, i panna Yvetta Gilbert w drodze po»

wroinej do Parya raczy wystpi raz jeden tylko.

.Dobrze robi ciekawo", — aprobowa Jebky
w duchu.— Oto chwila brzemienna,— zwróci si z po-

wag do przyjació. — Reklama wyzywa tum w szranki

• po^RC ^^^ mierzy. Przyjrzyjcie si dzieci, .co moe
dziennikarz!*

I.udzir tymczasem wlepiali jui oczy w kurtyn
i nastawiali uszy; sykano na nieproszone gawdy. Jcl-

sky zakaszla gono dla eksper^^mentu : zakaszlano na

widowni jak w owczarni. .Skupienie jest!* — wniosko-

wa. 1 czu si panem trzody swojej.

— Start si ! — rzek, jak kapan, gdy zasona uno-

sia si powoli ku górze.

1 stao si ! . . Tam, przed ramp staa ona ! — jak

wskrzeszona legenda, jak wyczarowana z gazet, ogo-
sze, wersyi i plotek. .Czarn ma na sobie sukni
i óte wstgi, — mówi sobie ludzie. — 1 te wielkie,

lnice czarne rkawice na ramionach, te same, co do

an^doty ju niemal przeszy.* Ona! .Nieadna!...

Brzydka!.. Wspaniaa!..* — .CiekawjTn, czy te pra-

wda, co o niej pisz*, —myl wszyscy, a kademu ju
serce bije, kady jest ju najpodatniejszym do pnyjda
takich wTaert, jalde mu w oczy i uszy rzuc.

Stoi, donie splota i umiecha si... .Dziwny

umiech!..* Szczupa, gitka, wysmukla... .A1'v* •-

oczy, te oczy!..*

— Hlss, hadiuka czarna ... I — rozlega si na caiy

teatr tu ponad gowami Borowskiego i Turkua. —
(Pawluk wywin si na razie z rk policyi).

Wreszcie, ona przechyla si gitko, — o posuch
prosi : ^A young boy gav* nu kis htart* — zaszolectalo
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jak licie. Ludiit niepriygolowaiii byli na angiriaki jc-

lyk. .MhMly chopiec dal mi aercr twoje*— tlóaiacaoiio

•obie poipicsmie, podcsaa gdy artystka w>'dgnca
pracd nc raadoiui i Irwoteie, piecolowicic ujmowaa,

AÓm «c« co Mbtehwfo w donie. — 1 xdawalo si lu-

daiom, te w tych ctamych rkach dry lkliwie cieple

kMlride aerce. — Zagrata muayka piewnie i agodnie.

PlMily pierwaae aowa— h-ancuakie. .Dlaczego takawieta

Babel?* — daiwil si ten i ów, lecz kaidy wyplaazal

caaBprdzej z myli to niewczcme pytanie.

Napicie tak nirzroslo, e pierwsze te sowa byy
dla ludzi niemal ulg fiz>'cznj|. Glos ntzki, lecz piewny
i jaki ogromnie kobiecy. W napreniu pocztkowem
kaidy puazczal mimo uszu melody i piew, czatujc

natomiast na tre^, na sowa, na gest>'. 1 oto dowiady-

wa)* si chciwe uszy, e ...miody chopak, gdy z>'

wszyitlde na rozstaniu w^-paka, piersi swe roztworz>',

serce z nich doby, u jej stóp zoy. .We— do ciebie

wtiak naleiy. Mnie jui nic po lem !* A w czarnych do-
niach drga, zda si, pulsuje i ttni to serce, niby ptak

ofiarny; i krwi widocanie ocieka, ^
'

i uk ramiona
praed si wyciga, jakby si baa

, , ...mie czem su-

kni. W tern sercu, jak na dnie purpurowego kielicha,

le>' biaa klia pierwszych uczu, nowa modo, nowego
lycia wonie i blaski! 1 pieszcz, i tul co te czarne

donie, niby puka przemacscoego na rzei; potem:
.zwró mil— daj I* — piewaj usta, a dugie, ruchliwe

came palce oplataj co jak ssawki mtwy, wpijaj si
niby ostre i denkie pazury w co, co dry, opoce si
i precz z rk wyr>-wa. Wreszcie krótki, cichy olarz>'k —
hidiie wcstcmli na widowni, tu i owdzie krz>*knla
koleta.

Rozdara serce!

1 mieje si . . . Lecz w teje chi^Hli zbiera si w so-
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bie, odskakuje nagle w tyl, r.tin •t^.t pr/' i si; rozpacznie

wyriuca i pry dugie palce Jaki^ l<;k puiworny wy.

kywia jej twarz.

I ludziom si zdawao, e widz u jej stóp mij

!

A ona krzepnie w trwodze, drtwieje w przestra-

chu, dugie czarne ramiona wyginaj si jak we, pr
si ruchliwe, cienkie palce. Ludzie sów wci jeszcze

nie rozumiej, ale kady czuje, e mija dosiga jej

stóp, oplata nogi, po biodrach si lizga. A muzyka gra

piewn zwrotk. Piosnka prosta, co do poowy wiersza

opada, od polowy w gór wysokim tonem siga,— i do-

nosi, jak echo skargi dalekiej

:

ZgOTMoa fu mto.
Tsknota nie mija,

Z biaych ucmU kwiaht

Ptmut CMoma mifa.

Ona przechyla si, sania i opada niemal w git-

kiem przegiciu ciaa. A skarga ta dziwna wci dale-

Idem piewa echem:

Jadem ciao -ó liiti.

Jadtm cii plugawi.

Mego ducha gruzy

Jadem marze trawi.

Jaki nieludzki, blady ból kurczem obrzydzenia

wykrzywia jej twarz, brzydk w tej chwili jak u czaro-

wnicy.

Nietoperze rojem

Reszt krwi mej pij.

Czego chcesz ty? I..

Na twej biaUj piersi

Skot$a ezam emij /.

.



I |Midly te tlowa, jako ignyt pckni^j ttniny.

Te blado i bcswtednie roM^ylone oaca, ten nieuchwyt-

ny w)Ta2, nie wiadomo: imntkn kobierr. czy cynlfu
aktorki !

.

Osuna aie lariona

1 dna byia. Na korytarzach t>'lko, fHF»^n>'^Hzie

warcza gaz, i dziwnie odbijai si echem tui wo-

zów na ulicy. Zdawak> c, ie tamt^y cign jakie

kondukty pogrzebowe.

,Co to byo?* — pytai samego siebie ten i ów
trzetwicjsz>*. Lecz oto pada pierwsze khUniccie jak

strza,— oldaski bi zacza* gradem o puap, toc/ '

jak grzmoty:—run oskot, wszcz si krzyk i : :.

Gdzieniegdzie ponad tum wyrzucay si rozpacznic ra*

miona ze zoionemi do oklasku dortmi, lub ukazywaa
si gowa z oicrgemi oczyma i szeroko, jakby w przr-

strachu, rozwart gb. Ryczaa, pienia si u szak>na

(ala przypywu gromadnej duaz>'. Czu byo pot ludz-

ki, — tum mierdzie pootyna.
— JewoM Marya, Borowski ? !— krzykn nagie Her-

lenstein i rzuci si na brzeg loly, by go wpó pochw)*-

ci.— Bój si pan Boga, loo sysza tak si w)'chyla ! ? .

.

Jelsk>' sta na froncie loty dziennikarskiej, nawprost
sceny. Kiwn przyjanie dyreittorowi teatru, i wyjwszy*
machinalnie gazet z kieszeni, uderza ni o parapet loly,

spogldajc niwibale na kbicy si u nóg jego tum.
— Przepoltnal — zamia si z tryumfem i rzuci

numer gazety na gowy inteligentnego motochu.



sparty na ramieniu Jelsky'ego wlók
si ciko do domu; co chwila przy-

stawa i oglda si trwonie poza

siebie. .Plurt na te zmory !•— uspokaja go kilkakrotnie

Jelsky.

Zagrodziy im drog dugie, iizko wydeptane sto-

pnie, wystajce z równego szeregu kamienic. Borowski

zapatrzy si na potne, omszae kolumny i na baro-

kowe posgi w niszach.

— Nie pójd!— zawoa nagle i przysiad na sto-

pniach kocioa.
— Chciae, ohy ci do domu odprowadzi?
— Bodajbym by przeklty

!

— Eh ! — skrzywi si Jelsky.—W Uki melodramat

wpija si pierwszy lepszy cham gorzak.
— Ja jestem trzewy.
— No chod!.. Ambicy ceni nawet u pijanego.

— Bez ludzkiej ambicyi i gupoty ty byby zerem.
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' ' ij, obi, Borowski... Ale wttoik x tych tlo-

jiiii, imt tu j«rt( iainnie i bluintrrcse.

ZamMUt odpowiedii priygnl ustami do buBiMi-

nych icbodów i tnykrotnie w piersi si^ udeny.

PUkad nic mof, — twpuUt ujmujc Jelsky'ego

{HMi r.imir. -To mi piersi ctiytM roaadn!..

I.iry.jnk ty, umiej jui tylko na scenie paka.

Ja ii.i 1- r-nir sactenej si modliem, nil teraa.

— Kaidy x nas. Borowski, kaldy z nas dzisiej-

azydi HM tak scen, na której z powodzeniem szcze-

ro odcr>'wa. Ja tylko w druku umiem si jeszcze szla-

ebetnie oburza.

Ja chc si modli!
— Widz jedyn drog wyjcia : wsu-jpi na scen.
— Bole, Bole mój, comy z ycia zrobili!.. Wi-

dztsz, kto tam bvl, trf^o próg kocielny nawH odtrci.

— Gdzie?
— W Qm§iu, w icairze, w Hztuct- — 1«» jrdnrgo

dyaba panowanie. Twote to. |elskv. kmU-stwo. tui

moc i chwal.
— Pan gardasz sztuk?
— Tum widziaem, twoj potg pojem... Gar-

ÓM^ sob, nienawidz swego i>'cta ?

— Ale sztuk, p>nam?
Borowski zwiesi gow i miiczai. jcisay rozemia

si krótko: .Oj, to sówko, to sówko fatalne!*

— Czy pan co postanowi?
— Wyjedam dzi jcncze.
— Hm!.. A ona?
— Ja zbieg, ja zodziej, powróc tam bez wasnego

imacnia, bez przeszoci, bez ony, l>ez celu, treci

i przywizania do yda, tylko z t jego kltw ! .

.

— Ze sztnk ?— skrzywi si Jelsk>'.— A kto d
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Um bidzie lansowa? Macie u siebie porzdnych dzien-

nikarzy?.. Ale przcdewszystkiem, co zrobisz z on?
— Pozostawi j Kunickiemu.

— Jak.^" .. l>ozostawic * ? 1 dlaczegó koniecznie

jemu?

— Poniewa ze wszystkich otrów, jakich znam,

ten karyerowicz wydaje mi si najuczciwszym.

— Hm!..—Jeisky wyd wargi.—eni si,

—

chcesz powiedzie... A no! powicon zostaa sztuce,

nieclie z kolei powic j karyerze. Powicanie si
jest losem kobiety.

— Molier!..— przypoiniuai solno nagir iurowsKi

i nachmurzy si. —Jego mi ai : — miody ! On si o t
przeszkod gotów rozbi w yciu . . . Ale gdzie si po-

dzia MoUer?

— Poszed z t . . . rczk, z loy. Widziae j ?

Borowski splun.

— Niech was wszystkich pieko pochonie!

— Dla takich mniej wicej powicaj si kobiety...

1 one znaj to sówko: „sztuka"!..

Przy bramie opuci jednak Borowskiego spokój.

Wargi dygota poczy, rka czepiaa si kurczowo ra-

mienia Jelsky'ego. Pocign go ze sob na gór. „Chodil

dam ci list do Kunickiego. Boj si o t pierwsz chwi-

l dla niej. Chod !
* Kaza mu jednak oczekiwa w sie-

ni
; Jeisky rzuci ramionami, siad jednak flegmatycznie
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lu ichodach i poal m^ bawk wotkowcmi upalluum.

Borowaa witinl tic do miwikinii na pakach.

Priymioiia laiiH>a pod abaiorem pafi aic na Mole.

Jak lawtae m kUuck ratach,*— praemknclo przci myil

Borowalbtett.—Ta data, bunpa t cterwonym abau-

rem, oatry cicA na cianie: dhigi, ctamy i uki dtiwnic

niespokojny !— CxuJ, jak ta kaldym krokiem traci wla*

dtf woli, jak to fatum tnanej gorctki poctyna kiero-

wa jego mchami... Skrada tic na palcach, ctai, wfai-

•ocfo cienia ploaay i wtdryga... Prtet chwil tapo-

nuital jakby, po co tu prt>'siedi;— apojrtal na biurko

i nuci si^ do niego... Pnertuca kartld, prt3rpada na

krtealo i kreli jakie ilowa betfaidne, gorctkowe:—
ostatnie poegnanie. Rtuca pióro i— roztwiera t hala-

•em atuflad!.. Nie,— nie to! nie to!.. Chce bied do

drugiego pokoju, leci wtrok jego pada rat jeatcie na

biurko. 1 tdawalo mu tic w tej chwili, le te waiyHkkh
ciemnych ki|tów pokoju rozlega si potworny, zoliwy
chichot...

Na ttole leiafai biaa ctytu karta: nie napisa ani

sowa!— Wiód piórem gór, ponad papierem, jak ta-

wsse w takkk ratacli.

— Bole mój !—jknL Opad na krtoiAo^ rce zwi-

sy l>etwfauinie.— Boe mój, wic ja naprawd nie mam
si do prtmmMgo ydal?..

Zmóg si prtecie i pisa t wysikiem wielkim:—
•Wród nas wstystkich ty jeden tylko nie zgnie do

reszt>', ty jeden kochasz mole prawdtiwie. Ona jest

biern jak kaida kobieta: mioci potrtebuje, pokocha

tego, kto j kocIuL Bro i strtet ! Jestem najpodlejsz)^

czowiekiem na wiede.*
Ale gdy drzwi uchyli i w pómroku ujrza jej ja-

sn gow na poduszkach, uctu, e nogi uginaj si
pod nim. Co sicierego uderzyo go t>'m ratem jsltby
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obuchem w gow i rzucio do jej nóg. ^Ty AwicU
ofiaro*.*. !' — zacio mu si jui w mylach na wysok
nut, Irc2 kanie wtoczyo mu te sowa nazad w piersi

Ciód jej stóp, które do czoa cisn, wyzwoli mu Izy

z oczu. Paka jak dziecko, majc jedn my^l tylko, e
to ródo ez jest dla niego jedynem ju ródem szcze-

roci i prostoty: mocy ycia!
— Wladu!— szepna we nie. Uniosa si na po-

duszkach, zgarna wosy z czoa i znowui opada na

posanie.

— .^pi,—myla,—oczu nic otwiera."

— Wada, zostaw mnie,—zostaw mnie ju* dzisiaj.

SU brak! Ciaa ju nie czuj, duszy nie mam..
— Jezu!— krzykno co w Borowskim;— Zoclia,

nic !—ja nie to . .

.

— Pie znowu, Wadu?
— Matko Boa ! . . . Zochna, Zochna, sa co ty mnie

kochaa ?

!

— Ja ci zawsze, Wladu, lubi, ale dzi id iu,

—

id : .

.

Borowski podniós si cick> / kolan.

— Id ju, Zocha,— id!.. A niech ci Bóg...

Czucie instynktowne przeposzyo j w tym pónie.
Porwaa si z poduszek i siada na óku. Nerwowym,
niespokojnym i sennym jeszcze ruchem przygarniaa

wosy na tyle gowy.
— Nie, Wadek, wró si lepiej, bo ja si czego

boj.
Borowski wysun si cichaczem do sieni. Jelsky

siedzia na schodach; urzdza sobie iluminacy w wo-

skowych zapaek i wygwizdywal piosnk Yvetty o roz-

dartero serduszku.

-Jesky?
— No?



— WUdek!—woUI i wewntri lupryiay, t^nny

— No,—JHsky gaial po kolei wiecilri,—to bvlo

do pnrwtdjenui, te t>* eidtu nie darujeu.

Podtluchiwmli pode dnwiami: mikki plusk bosych

aóf o podloft, a potem nagy kri>'k:

— WUdrk!!..
Borowski biegi na dól, prteskakujc po kilka sto-

pni. Jfhky stal w sieni i nadshiduwal; roirsewnialo

go to phwksnie bosych ndek o podog. .W kosniHnie

biedacska biega.* 1 mowu krzyk, tylko tym razem cich-

siy, niespokojny, |>oc2uciem snaocnoci lkliwy! .Goto-

wa sobie co zego zrobi,*—ponyilal Jelsky.—,Waci-
wie, wystarczyoby w tem mikldem serduszku zbudzi
anarchi uczu, aby ...*— Usysza w tej chwili cikie
ommicie si dala na ziemi.

Uj za Itlamk: drzwi stay niedomknite.
— A no ! . . — mruknt — Zgasi zapak, zdj

grzecznie c>iinder i wilisnl si na palcach do przed-

pokoju.

-«i »* ^v»* w»l^ «<rMP>PM—^^^^lWiSiW»^»^>rf%»w^V^*W

KoAca tej drodze nie wida ! Nogi drtwiej, grzbiet

w palk si zgina, gowa cilko na piersiach zwisa;—
cinlD si nie dowlecze... 26ta smuga bUsku od kinkie-

tów tastygfai jakby i onartwiain w dtzy,—i ta ideika
tal przed ramp—duga, równa, nieskoóczona . . . 1 do-
kd ta droga wiedzie ? . . Pary czarnych, Unic)'ch w cie-

MioAei, wieikidi, okrgych oam... .Ue ich tu j»t dzi-
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ti«j*— dziwi si Borowski. — Dech ich zaparty, pier
cickawociii przytoczona ... I oczy ! — setki, tysice oczu
wlepia si w niego dnie, chciwie, i ssie mu z piersi

krew serdeczn... Idzie wci, wlecze si bez koca;
diwiga na sobie jakii ciar, co go lada chwila o zie-

mi rzuci . . . Padnie, zwali si ! . . Wszak te oczy wszyst*

kie na to tylko czekaj : — padnij I padnij ! . . zwal si
i krwi nam w oczach zabrocz!

I dokd wiedzie ta droga?.. Przez kaman scen
ycia na serdeczn scen... Boe mój. Boe litociwy I..

Nagle ghiche kanie wyrzucio si skdcii echem
i pado mu jak kamiert pod nogi.—Potkn si!.. Zmóg
si i dalej idzie... Oczy! oczy! oczy!.. .Wadek, Wa-
dek mój!* — zakao po raz drugi.— Potkn si!..

W kamiennej ciszy wyczekiwania napita struna gro-

madnej duszy ludzkiej ju hucze poczyna: pknie lada

chwila. Oczy! oczy!.. ^Wadek, ci artyci u ze

mnie dziew..!* -Potkn si, zatoczy i runal if».

Brawo, Borowski ! . . Bis ! .

.

1 wre, huczy, przelewa si ten zgiek. A polem sy-

kania: .Cii..! — Dosy, Borowski! Niech bn; • raz

id!" — 1 wpada ta trójka w spiczastych < h,

o kredowych pyskach i wielkich karminowych wargach:

wrzeszczy, skamle, szczeka i przeskakuje przez niego ze

miechem: ,Hopp!.." Oklaski, brawa i ^mifcli Ma/nów:
— Hehehe..!—
Ockn si i dwign ciko z ziemi. Pusto byo

na trotuarach. Podwójny szer^ ótych latarni zamyka
si klinem, hen, w dalekiej perspektywie. Ponure, senne

mury wyrzucay na cich ulic nie samotne echa jego

kroków, lecz za Icaldem stpniciem guche stumione

kanie.

Pacz, Zocha,—pacz!..

Ponad miastem, na chmurach, drgaa krwawa,
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tywi, tctnu|ca luna jaldego potjuru, nsnuwaly j ciar-

ne ki^islai buchajcego djrniu. A jednak dsia i pust-

kowie naokó,— wi'>Ttr:. ritta panowaa o tej pone na

..A tan—mowut accna! Tym raiem gdiiei

w ncmnych wytynadi, pod gwiaidami, heni Ten oile*

piajcy tar kiakfetdw, ta ponca blasideni plama na tle

ciarnej, gc^ic^if prsepadstej gbi nocy!— 1 oni wtsy-

•cy zwlekaj nc tam po kolei— iywi, jani, promienni,

—pawi nc w blaskach!.. Oto wlok si bez celu

oni— modzi !— smutni, bdni, z krwawemi przepaska-

mi na oczach, z w^Tazem niemocy na bladych twarzach;

bcailne rce przed si wycigaj. .1 t>'e nas opuci.
Borowski!— xy, piersi naszych jku. nirmocy naszej

Przeszli— minli— ... Tam w glbi klbt si cie-

mne dymy i krwawi uny poogi; dugim grzmotem
tumnych rozgwarów przebiegaj dllde szeregi, sycha
nieustanny suchy trzask, huk straszny i trbb dche^

natarcz)'wc granie. Marsz! marsz!.. I oto .leci z sza-

bl pan mój stary— zot>' jak kudat>' lew . . .* 2^nuy
go d>iny, pochona kiirzawa... Z dymu wyania si
starzec, krwawego trupa na lewem ramieniu diwiga,

praw rk lir do piersi toczy. .Gdzie walki jego

ecio ? gdzie cz>'nów jego pilowy dzwon ? . .•— 1 min
starzec, jak mija przenod krótkie wsponmienie . . .

—

Lecz oto wpada drugi, rozwichrzonjm wosem twarz

prz3rsania, stryczek tylko na %ty\ wida. Pozna go Bo-
rowski i jkiem powita. •S>'nu, gdzie yda mego lad,
gdsie gos i skarga tych, co umarlydi wsknenaj,
z 3fW3mii cierpi, a pnes sennych tratowani—gin ?

Gdzie s tumu dzisiejsze ofiary? gdzie mojej, gdi^
twojej, gdzie naszej doli skarga i bunt? —-Synu! synu!—
synu mój!*
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1 idawalo lic Borowskiemu, e to jainienie w gó-

rze blogosawiototwo promienne na potcpioni| gow
mu zsya; tsknota poczuciem mocy piersi mu rozszerza

i pukiem rwie si w gór,—Um do nich! Prostuj si
idrtwiale skrzyda, szeroko zagarny sigi, — oto z zie-

mi n podrywa, w powietrzu bokiem si koysze i or-

em do nicti leci.

.Wadu^ Wadu! Wadek mój!"
— S>'szc ci, Zocina, sysze bd pólci zyn.!...

,ho w strcu mum, cho jt ukoj,

^bnmitibd drogie kama twój;

Jak bhm. gdy gra do ataku!...—
^mad miastem gorzaa una poaru.

sa ^M

Kroki wywiody go na lepo przed owiedone
wejcie iotelu. Turku oczekiwa ju w westybulu.

W wzkim gumowym paszczu i w maej wenianej cza-

peczce na gowie, krzta si o walizki: ptak przelotny

gotów by do wdrówki.

— Jeste pan?— wita Borowskiego niedbale, zaj-
ty bardziej sw walizk i portyerem.

Na Borowskiego mrozem powiao od tej twarzy.

Przed chwil jeszcze oczekiwa tego spotkania, jak wy-
zwolenia; zdawao mu si, e wydeitczony padnie

w czyje ciepe ramiona, co go obejma, wespr, si

i otuchy dodadz;).

— Panie, jak oni lu zdzieraj!— skary si Tur-

ku.— ...Rzeczy pojad omnibusem; my mamy czas.
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l>oMiiimy pimOi opowiem panu po drodie jrgo rol
w ^Pr 11 «<»!».*

Uj go pod rami i wyprowadai na ulic. Pacc
napiwek groomowi, roapociynal tw opowie:

— Widma pan, w mojem .PraeniacieDiu* gtówn
rol ma miody artytta. Pun c<ujeax miloi artysty?

Bcmf situka - kobieu ? — problem ! — (Prayparl lokcir

do liebie i, idtnwazy mocno kuaki, balansowa nimi

w napidtt) — poyoms! — pasuje si. — (Otwart doni.i

praed w powietrsu jak siekier). Prtepoowi scrcr!

Poow kocha, poow tworzy. Cx>' pan potrafisz od-

da t poiowiczno, t szcztkowo we wszystki^Mn.

co czowiek m>'iU, kocha, czuje, tworzy? Te... te nu-

pododgane struny, te zgrzyty, t atmosfer uudy...

Bom I — 1 zja%iria si, widzisz pan, ta fatalna nuta bez-

wiednego faszu w stosunku obojga. Projekty ! projekty

!

Czy wiesz pan, jak potnie marz improduktywy?..

Zaczyna pi, zacz^iui kocha mocniej, ctia vnU tkrt: na-

mitniej. A potem ta tsknota do harmonii uczu, myli,

•arzeA, cz>'nu; ta potrzeba zcienia, zlania, stopienia

w jedn cao sztuki - kobiety,— poyams, mój problem ! .

.

Za ona — taka maa polska kobietka. Pan zna ten

gntrek. Bom/ — Otói...

— Otói, — przerwa niecierpliwie Borowski, — ten

poAaki artysta porzuca kobiet.

— Nie. On j tylko poowicznoci swej natury

i lepsz czstk swego ja wprowadza beswiednie w wiat
smutku, rozmarzenia, potrzeby ofiary.— Ona dobrowol-

nie ustpuje z drogi.

— Dokd ? — Borowski zatrzyma si na ulic>'.

— W grób.

— Jezus Marya ! .

.

— Mocne w koncepcyi?— co? O, ja zawsze mocno
pisi. — Turku nie zdawa sobie spraw\\ le czowiek.
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do którego mówi, jest uk wlasnemi ranami obolay, e
kalde dotknicie kurci trwogi wywoa w nim musi.

— Widzisz pan,— tómaczy Borowskiemu dalej,

—

przeznaczenie powiodo go koem i rzucio nawpó y-
wego tom, gdzie go mie ciciao. I teraz dopiero —
twórz \

'

Z kolei zatrzyma si Turku i wyrzuci dlort w gór.
— Ars triumphatts / — wola.

Borowski zamia si gorczkowo.
— Panie Turku, czy tak mocno stoi si w yciu

na trupie? — Rce splót na gowie i w gorczkowym
miechu zatacza si na ulicy. — Ludzie, do czego wy
dzi dochodzicie!

— jakto do czego? ICapitalne wntrza ludzkie wy-
cigamy !

Borowski mia si wci.
— O, ja to panu zagram! Ja to wietnie zagram.

Ha ! ha ! . . Panie Turku, jake to Molier piewa w ka-

wiarni? — .W tern naszej sztuki smak, naszo ycia
sens !

" Ha ! ha !— Borowskiemu spazm gardlany zerwa
miech. — Panie, jakie krwawe s te nasze wntrza,
w których pan piórem dubiesz po nocach, powróciwszy

zapewne z tynglu lub zamtuza ... 1 ja, i ja jui wstpiem
nog na czyje piersi! Tylko jeszcze mi si to rusza,

jeszcze drga i yje! Jeszcze mnie te drobne rce roz-

pacznie . . . Boe mój . .

!

Turku wtoczy rce w kieszenie i spoglda na

niego z podeba.
— Panie Borowski, — rzfkJ po chwili, — nieszcz-

cia, tak zwane, yciowe...
— To nie jest nic literackiego !— ofukn 1 ^• ski.

— Otó to! Nieszczcia tak zwane >*V'i •. , to

starcia naszej upartej woli z naszem pr/ /; > /> lurm.

Wierzaj mi pan, najwicej za, krzywdy, szkody sieje
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w lyciu ten, co x pnenMCseniem twcm walory. A wiesz

pan, co oo I poticwu twych najlepszych ch^ zbiera?

Fasz i kfauMCwo na kaldym kroku. Trzeba mie od*

wag powiedzie ,nie! * nawet na obowizeL Ale na to

lwiej pooo polcfi potrzeba. Nalei>' mie ten zm>il pro-

stoty w sobie, aby najistotniejszej czstce ducha swcfo

przyma shisznoi w tyciu. Lecz na to dziecka pono

potrzeba.

Loakot uliczny prz>'cichl nagle,— stal si guchym,
podziemn>*m, dlkim: droga wywioda ich na mosu
Praed oczyma Borowskiego zawiecia mtnym, ciemnvn<

pol>*skicm woda, nurzajca w sw}'ch falach dugie i 2 .

- \ki bUsków od nadbrzenych laumi. Hucza i du-

dnu most, — a tam na dole szum i zgiek mrukliwy

i jakby odwieczny w swej cikiej monotonii. Ponad
miastem, w bok, mrugaa wci niema una cichego

[K>ia ru.

Szli wolno. Kiedy niekiedy Borowski "przystawa
i wipieral si na baryerze, Turku poddawa si, mil-

czc, jego wolL
— Wspominaj pan najgorsze chwile swego zycia;

to si dodaje. Czy nie poniae siebie, aby swej dumie
bole sprawi ?— pyta nieswoim, namaszczonym go-
sem.

— Tak,— odpar Borowski, zapatrzony w pd
ciemnej wody i czujc, jak sam w wir jakiego pdu
wpada.

— Czy, chorym b^dc, nu- udsyaei pocieszyciela f

Cz>' nie zawierae przyjani z guchymi, którzy nigdy
nie pojm, czego pragniesz?

— O, tak!

— Czy nie podawae rki upiorowi sumienia, kió-
ry ci su^szy chcia?

— Tak.



— Ciy oMAAwidiiM tefo aoMilai, co wofai prs^
kiidym krokiein twoim : , auiMt t * •— i poica ap do
liHni dc tlociy? Ciy nie srywa ci ac w dusiy oknt)^^

.chc!-

— Tak.

— I jako wito pokochae twe .mutisi I Te-

ru obd dobrowolnego szau znajdujesz nawet w swej

najwikszej witoci. Rabujesz sobie wolno ze swego
ttkodiania.

— Tak.

Dobrze, ii mi .tak' od|M>wiadasz : to jest mowa
. . I oto, Borowsld, — koczy Turku i wpó go

< ^ wa,—nazwaem ci trzy przemiany duclia: jako

duch wielbdem by, lwem si sta, w dziecko si
zmieni . .

.

— Skd pan to . . ?

— Suciaj !— Na zimn twarz Turkua strzeliy

rumiece; recytowa z prz^ciem, z piersi te sowa >v\-

gasza.— Suchaj!.. Bo niewinnoci jest dzieci i za-

pomnieniem. — Zaponmimiem, — Borowski I '

'

wopoczciem, jest gr, jest toczcym si {><

pierwszym odruchem, wit^^ .tak !" mówieniem

!

O, do gry tworzenia, bracia moi, naley wite .lak*

aaiiczy si wymawia: swej woli pod.t durh, \vi:«t

swój odnajduje, kto wiat swój utraci!

— Skd pan to ? . . Czy jest taka czarna

eoby mnie potpionemu rozgrzeszenie dala?
— Takiej niemasz. Jest natomiast inna, Icfira ci

dum daruje. Przeczytasz—i slanieM na sceiiie jak l>óg

olimpijski

!

— A ona?.. Zocua?..
— mier—ycie, t>ól—sztuk rodzi.

— Ale nie podo. Zlituj si pan, ale nie podo!
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Zilepue lo, oo t mkm wfanifm u nóg mub si wie-

ta... O, Ml DC tbrodaic t>kie dttedca tylko potneb*!

Turkii tupn aog*—4 gadaj tu i nim ! .

.

Borowiid inaadylil lic praes Uiiryer^: patnal na

wod^ wahichiwa si^ w jej amary guche... .Wadek,
Wladbk! — ci ar^fAd arobi ae anie aw dóewlt!..'
Gani, jak ten p^ praad oeayna nuc w praeciwnyai

Ideninlni, ponoai coraa lo prdaej, coraa to gwato-
wniej . . . Hucaal i dndMal aiu moat ponad gkkw . .

.

• Siopp ! . . — ToiRiI w aanui por^ achwyci go la

bary i aerwa i portcay.—Panie Borowski, t>ój si pan
Boga !

—
Jmick iaden mczyana nie topi si z nieade-

cydowania.

OoiowaU patria na niefo l>cdni<' przeraioncnii

oca^ron i oola aic tyinn.

— Co panu!?..
— Nic,—ju nic !—min^. Wtedy . . . zanim to uczy-

nilaas, apojrzalero—i te oczy I., te ocz>' paiUkie zimne
rozarzyy aic w jednej chwili jak w^le. MyAlaem, ie

mmit prowacUi...

— Kto taki?

— D>'abe!..

-^ W imi Ojca i Syna ! . . Oj, ile. Borowski ! sa^
byi duciem, wró si lepiej um— w loe maettakie,
w wjrrzuty aumiema i obowizlci.

-- Nie mog: stao si! Nie wiem, czy ile czy do>
brze robi, nie wian nawet, dkKsego tak uczyni mu-
a,— ale wraca jut nie mog!

— Przeznaczenie t^objani TurkuL I ruszyli dalej.

Turku, nplaawaay ai w kr^ jednych myli, nie

OMkg z nich wybrn: ustawicznie co waponuna i re-

cytowaL Wrcazde obj Borowskiego serdeeanie i przy-

garn! do piersi :— .Kocham tych, których dusza g-
boka jest, nawet gdy od ran acrdeoaydi ginie, Irogo



tlrobne przejcie snisic^y mole!— albowifm ci . .

riy pnec2 most przechodz!*
Stanli wreszcie na brzegu przeciwnym i, oparbzy

si o balustrad, raz jeszcze spojrzeli na miasto. Z cie-

mnego zwaliska murów wyrastay w czerwie ponce-
go nieba kocielne wiee, niby czarne i nieme upiory.

Cicha luna poaru drgaa wszerz po ciemncm niebie.

— Tam!— myla Borowski.
— Tu!— wmusza wert Turku, ciskajc mu dlort

jak w kleszczach. 1 aby odwie mu myl w inn stro-

n:— Poejniaj pan rekinów, westchnij do przyjació
z kawiarni i tynglu.

Borowski opada coraz bardziej.

— Panic,— mówi sabym gosem dziecka,— moe
to wszystko prawda, co pan mówi,—moem i ja um-
czony mem szczciemi i niedol, m mioci i obowiz-
kiem, m cnot i win! Moe i ja na to tylko szamo-
taem si, aby mnie przeznaczenie tam wreszcie rzucio,

gdzie mie mnie chciao!.. Ale gdy pomyl, gdzie to

wszystko dojrzewa i bólem uwica... hoic rozpust)',

—kawiarnia,—tyngiel,—dziewki,—bazny,—zidyociae tu-

my wielkomiejskie,—prostytutki uliczne ! . . A !—wszystko

to takie mae, drobne, brudem cuchnce!.. Ha, ha, ha!

.sztuka !"

Odrzmii sn; <»(i l)ary«Ty, doni*' w c/oo wciska

i mia sig. SmiccIi trn pada w bczdcn, lecia w czarna

przepa, aby gdzie, w gbi od skalnych odbiwszy si
czeluci, wróci ku górze krzykiem rozpaczy... Turku-

owi dreszcz poprzez ciao przebiega. Nastawia uszy,

porusza clu'apami jak wye: czu sztuk!..
— miech tald wart ycia,— rzek.— Ten miech

z pod piwnicznych wienei grobów dochodzi: tak si
miej dawne wielkie trupy nad dzuiejszem yciem...

O, kto miech taki usyszy, ten sam mia si przesta-



nir ! . . Ciebie, Borowski, widoma Uslu Bota opromienia.

Ty I Bol laak amkt walczy... A tamto wszystko,

ten nawda tzHiki,—gardi nim! Wszystko, co nasze, co

mode, co dnatcjaic—tp nikczemno, to brud i rozkosz

AakMoal Ale ny jencae iiieiiajforw,^ skoro mia si
tak wnkmy—z iyda, a Indii, s samych siebie . . . miej
si. Borowski, miej! Ten miech bdzie tryumfem na-

siej ssderej situki nad naszem kamanem ydem!..
Szumiao miasto i gadaa rzeka« Drgajca una roi-

nocaa si po niebie coraz to szerszym paszczem.

Gwiazdy gasy. 1 trzepotaa si ta una na cunurach
jalto wielki krwawy ptak; ciclu i niema, próbowaa
jakby zniewoli do ratunku obojtny huk, zgiek i gwar
pustego ycia miast i^elkich. Czarne wiee kocioów
strzelay w tej krwawej topieli coraz to wyej i w\
zapoomiane od ludzi, same nieba sigay. Boga wz> w^.^-

>' na ratunek.

Turku spojrza na Borowskiego... .Przecie on
»p>'nie tsknot jak krwi,~poinyila.—Przecie on
1 tsknoty za ni powiesi si n.ijd.ilej za dwa. trzv Uta.

Tacy nie strzelaj si nawet*
I nie potrafi tej myli opanowa:
— Wiesz ty, 2e tym razem na mier idziesz?

— Wiem,—Borowski machn rk.
Po wiaduktach midzy murami bieg pocig, ska-

ka z oskotem po zwrotnicach, w^^pad zdaa na nasyp,
gwizdn i pdzi przed si w o>ce, dalekie wiaty...
Pozosta po nim ten pd i rozmach w powietrzu, tr>

rozpierajce piersi pragnienie k>tu...

— Pora nam!
~ Pora.
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rs2C2r una polaru dila si na niebie, gdy Jelsky

wychodxil na ulic. Dugie wyda i skomlenia

iwistawek fabrycznych zwiastoway demn>'in

przedmiecioin wit. Ledwo doatrzefalna mga
zmjTwaa kamienice i bruki niby deszcz ulewny.

Ortra wod mieiskiego poranku: zapach wilgoci,

alkolioln i witego piecowa. ródmiecie usn-
o nareszcie i dsia lega na pustych ulicach.

Gdzieniegdzie tylko owietlone sutereny; wewntrz*
biae, jak denie snujce si posude, i ten ckliwy

sapncb ciasta i drady. — Jcisky wypróniby w tej

chwili loeszenie za filiiaiik czarnej kaw>% ale ka-

wiarnie byy jui zamknite, czy tei jeszcze nic o-

twarte. Czul oskom w gardle i obrzydliw niemoc
w czonkach. Ksiyce lamp elektrycznych miy si
ponad ulic ju tylko zrzadlm |^dzieniegdzie rdzawem,
ceglastem janieniem. — .Ta oszczdno magistracka !

—
gniewa si Jelsky. — Ludzie, — filozofowa wnet po-
tem, — powinni y i spa naprzemian. To regularne

zanienuiie ycia z tej tylko racyi, ie sloAce naslo,
pnsrpomiaa stare przesdy i jest resnk mHanchoKi
poczdwego ywou naszych dziadów.*



.K.iui.irni! ' — dopominao si w nim jakie roz-

przirnic wfwnirznr.
Poza olbrzymicmi szybami naronych wntrzy wi-

dniay jeno po ciemku fantastyczne rumowiska krzese

na stoUkaci. 1 tam tli si, gdzie w kcie, tylko jeden

pomyk gazowy, rzucajc, midzy te ruiny i na zgase,

zmatowane lustra, tajemnicze ólte smugi. . Titns / —
Jelsky zatrzyma si bezwiednie, — w taldch wntrzach
pokutowa powinni samobójcy miejscy." Popatrza, po-

duma, laseczk w bruki podzwoni i poszed dale}. —
Tu za rogiem ulicy, wparte w wgie, zadrzemane

i jakby przylepiono do muru, czyhay maruderki nierz-

du. .Mors syphilitica" — przypomniao si skdci Jel-

sky'emu i stany mu przed oczyma ludzkie kalectwa.

—

Na przedmieciach wyy bez przerwy wtstawki fa-

bryczne. Jelsky'emu zdawao si, Ze syszy suchy, su-

chotniczy kaszel wyschych, zapracowanych kobiet, rzu-

cajcych obfite pomioty ótych, wzdtych i rachit>'cz-

nych dzieci, zalegajcych jak robactwo przedmiejskie

zauki.

.Kawiarni I.
."

Odpi konierzyk i schowa go do kieszeni, nasta-

wi natomiast konierz sakpalta, zsun cylinder na czoo,

wcisn rce do kieszeni. Rój czaraych, Mniczliwych

myli przepasza upartem nucewem nutosnej piosenki

:

fJiftoperzt ro^o-jem

Rtsmti krwi mej ff . .

.

.Trzeba pisa sprawozdanie o Yvetce!.."

Ryk sygnaów fabrycznych zguszyy odlege, po-

nure grzmoty. Jcbky zmiesza melody i zapiewa
w takt tych oskotów dalekich:

Et du ffr p<mr irmwUer . .

.
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.Cu tra. ir«. ira ! . .* — biy mioty f>arowr na prted-

JeW^ gunkn^ u^ u c<s t'l.(l<^l». Po<lnu>»i 2 tro-

twun wacMara* obejraa i (K^w^dia go. ,LUa» d* ptnt
Lubi!., której to i nich uk pachniay ra-

i.. Za* ona pachnie a gospodarska wod ko-

kMkak, co priypomina bóle lbów, aafreny, rekonwa-

iencencye po dttajrcfa wypadkach porodów... Dziwi
Hi« jak mi móg to snosi !

*

S>'cha^ wreaicie pierwszego
;

<inin. Zbli:ij.|

Ki jakie ciikie, brutalne kroki. j_.^,. , machinaln>in

ruchem, chowa wachlarz za pazuch... Nie mundur
wszakir, nic ubranie cywilne* co wzbudza w Jelskym

grymas niesmaku.

— Gdzie si palio?
- Nie wiem,— brzmi twardo wynioala odpowied.

Bysk oczu czujnych, podejrzliwych, i krold oddalajii

si powoU. — .Majesut! — mrucz>' za nim Jebky. —
Król ciemnoci! Chamstwo wch ci zepsuje, nie W)^
tropisz nic*

L«dwo ten znik na zakrcie, a tui poc Jelskym,

jakby z pod ziemi wyrosa, zjawia si balui w ctemiiei

chustce i cignie za sob maego wyrostka o dugich
kruczych wosach. — ^Sigmorl signor!— t^i,.!— syszy
za sob Jelsky woslni mow i obrzydliwy porozumie-
wawcz>' syk. Odgadujc zamiar>'. rzuca im krótlde:

,t«T vmf • — Priypowina sobie wachkrz i rzuca go im.

Matka z dzieckiem dopadaj do tego ksa jak dwa psy.

Jak te szelmy rzeibiane podle opacaj swych
modeli!.. Takie ofiary astuki, — Awst/.. Chopczyk
wj^lniiy z kaneniB adobi prawdopodobnie, jako du-

mogii ultjsdnsgo opryssha lub kokoty . . Air*

Jelsky roaloiyt ramiona i ziewn na ca ulic.



Cisxa« pustka i s^nno^ wilgotna wokó, a jednak

ciu budzcy si gdzie ruch ; ucho nir syszy, lecz od*

gaduje, z cikiej atmosfery oczekiwania wyawia jakie

westchnienia, szepty pacierza, prenia zmczonych
•w; jak gdyby pod le ustawiczne obmierzle

;. .. . :..i fabryczne rozbudziy si wreszcie i kamienie

w brukach. Nagle...

j4vt Maria, graias pitna . .

.

— Ciche, popieszne dzwonienie, jakby skowron-
kowy pierwszy wzlot przed witem. Sygnaturka rozko-

ysaa si, drga, bije, trzepocze si jak ptak...

Av€ Maria, gratias plena . .

.

A tam na przedmieciach wal jui moty po ciem-

ku, huczy i dudni ju praca.

Jelsky zapali cygaro, rozpi palto, rozpi kami-

zelk, zdj cylinder: co toczy, dawi, dusi poprostu. ..

.Przecie, u Boga, ta Borowska nie jest dziewczyn!
A ja mam wraenie, jak gdybym krzywd dziecku...^

.Kawiarni!!.."

Na kracach miasta rzucay pierwsze pocigi w no-

cn mg dugie paczliwe skowyty.

mPiermsM bczka!*— krzykn jaskrawy sz>M< "^

mtnie owietlonych drzwiach maego szynku. Jt

nie namylajc si, skoczy do izby ciasnej i cuchncej
jak sodowa piwnica. W brudnem wietle zakopconej

lampki, kilka cikich, fadami szerokich bluz twardo za-



ryiowaoydi sylwetek. MgU, pani ci>' lei m^tna n-
dymlui oddalaa ich ias|Mii>in ooom Jebky'cgo w gb
dalelui i beibarWn. W pospiechu, na ttofczk, wlewa-

li w aiebie pierwai dawk ditennej tnictiny. Jebky
siad sa stoleiii, dmuchn w pian podsunitego kufla,

skrzywi! si i kaial sokiie zgotowa czarnej kawy.
— Gdzie si palio?—ziewn niedbale.

— Sldady drzewa nad kanalrm . . . Dwóch ludzi

upieldi... onatych.
— Kto taki?

— JtticiC strai... A od czego ona zreszt?.. Mo-

Ae i tamci dwaj byU ubezpieczeni na ydowald dochód.

Ptoiar to jest intratna rzecz.— Suchy, ochr>'py i zy
mitth kiUm basów, jak zgrz>t trybów w maszynach,

plusk biaej piany o kamienn posadzka i ten zaduch

chmielu—duszny, jadowity.

Dano wreszcie kaw, i Jelsky odnalaz my!»l swoj«t.

^Taki ja dobry, jak i Kunicki!— rozmawia! ze so-

b, gryzc nerwowo ogarek cygara.—Oszczdzam zre-

szt jego wte siy nerwowe i ratuj karyer ... Ty
la Bógbyi adresowa swój fTifimml imimirm, ad
prrsnnam, a nie pisa go jako list otwarty dla ocbotni-

ników . . . Przedewsz>*stkiem spaliaby si, gdyby nie ja,

— przez t lamp. Nastpnie, ktoby j docucil? kto dal-

by niezbdne cUa rozpaczy echo? kto otrzsnby z te-

go odrtwienia w tumanie nieszczcia? z tego lku
przed skupieniem myili? z trwogi jakby nie przed tern, co
si stao, lecz, te co podolMicfo sta si wogóle mole?..

Ochotnik musi mie stalowe nerwy!.. A potem to za-

trzepotanie si kobiece: .pobiegn! wstrzymam! uratu-

j !* W czyidi oczach musiaa przedei wyczyta od-

powied rzeczywistoci: .nie wród, nie cohiie si, wró-
ci nie zechce i nie mole.*

Jelsky wspomina.— Gdy myli prz>iiioay mu po-



wtórzenie wlaaiiej wymowy, rosdimunyfai ti^ nieco

twan, wyobrainia ngraia ywirj, jdrniej, kapryiniej.

To prietnawial jak Oktawiust:
— Jednnke Brutus by to dzielny mi.'—Ja nie

pr/oyjcl jay nie chc ! '—Jednake Brutus by to

dzielny m.'—.Boe, mój Bote, co ja pocsn!*—Je-
dnakie Brutus byt to dzielny mt.*^.I co ja mu zego
zrobiam? za co? za co on mi ycie zniaicay?!..*—
Jednake Brutus ..." — .O, wy wszyscy jestecie jedn*-
kowi!

Chwal Bogu: ,my"I To rozaaerta pocieszajco
widnokrgi. A wic my :— .My . .

." Jak ona serdecznie,

jak poczciwie i t>ezradnie plabia!.. .Pani,pani/ 'i
'

przyjaciele, obrortcy . .
.—,0, wy jestecie . .

!'
J

okropnie placce! A wic znowu .my*:— ,My ...•-?-

.Niech pan idzie, niech pan natychmiast odejdzie! Ja
w tym stanie, w takifMH uhraniu nir nowinn.iin iv «•

Z panem."

Jelsky zatar rce. Ta literacka projekcya niedaw-

nych wydarze dala mu zupenie niespodzianie podnie-

ty i sensacye silniejsze niemal od samego (aktu. .Ta
scenka miaa przecie w sobie kapitalne smaki,"—pra)*-

znawal we wspomnieniach. Bawi si wic myli^, prae-

plata swe wspomnienia dopuszczeniami wyobrani

:

Jak to biedactwo ba si musi samotnoci, jak dry
na sam.i myl o niej. Ta wczorajsza jeszcze Zochna,

któr ukadano prawdopodobnie do óeczka, dzi sama
jedna, samiutka, w tem wielkiem, ot>cem miecie!

Bo miasto musi wszalce by rzecz straszn dla

Zochny ?

...Ulica duga, duga... pena wiata, poysków,
t>arw... cisk, tok, turkot.— Nie wida nic. I te toale^

ty! Je -jej, jalde toalety! Tam, naprzykiad, w powozie.

Hm! hra!— dziwi si Zosia.— Czarnych, powanych



ptm&w tylr,—I tych pMkudBydi, co kobiety tactq>uij.

-^ jcM .laka* koft>itlft;—dnagm, trwck... Boie wteUd*

tel»y mnie kto me wal n .tak.*~l Zoehm poprawui

pewoo co niai woolk i kapetuti. 1 te wysuwy sklepo-

we! Gdy si klgie bes mcia, nie motna m nawet wca-

le tatriyma pnsd sklepem, bo taras wetaui la tak^
O, Bpoirsai na nnie jeden pan, drugi, i URiten-^nie-

imialy. ObetrmI si ras jesscie. 1 ten oio paskudny

oeiy wytrssBscsa. Wtedekby d da,—no?.. .Wada,
Wadni, ca>' )• doltrse dsi wygldam? Csy faidna je-

I? Która Isihiifjsf1 : ja cxy tamU wpowosie?.. Lu-

mie... A co wicej lubisz: usta, oczy, czy te?..

Pntrt, jaki tam adny szlafroczek w wysuwie ! Ojej ! .

.

Co wicej lubisz, Wada: wosy moje, czy tei...* .Zo-

dw, nie ple!*—.WladnA, wiess, ja rada jestem: Uk
wesoo!.. Patrz-no, patrz, tam w sklepie: jsk to nie-

które bieisn noos. Csy przyzwoito mote uke...?
Wada, kup mi uk. Albo nie trzeba, bo pienidz>' nie-

ma. Sskoda, te niema pienidsy! Ale kup mi za to

ciastko . . . sMbo kidów . . . albo szampana. O, to drogie,

prawda!—nie motna szampana. Chc... chc . , . ssms
nie winn. Zafunduj doroilt. Albo nie,—pocauj nnie

lepiej.*—.Zoka, nie pso na uUcy, t>o ludzie imia si
bd.*—.Niech si tmr^, nie boj si wcale, nic!

—

woa Zoika rezolutnie i tuli si, tuli do ramienia ma.
—Pstrs, Wada, tamten ju czwarty raz naprzeciwko

nas idaie. 1 jak twkasnic patr<>' ! Wadu, ja zrobi na

niego * oko,— motna ? . . Wiesz, Wada, co niektórzy

pewno myl : c ja jestem taka, a ty z tych paskud-

nyth . . . Widz, te ja si tym Niemeon co bardzo po-

dobam... Cieszysz si. Wada? Ja si ciesz!'

Takie to, — myla Jelsky,— odkrywcze podróte
w obce, wesoe wiaty odbywaa prawdopodolmie Zo-

ka, spacerujc z mtem po ukcy. Ale samej wyj na



miasto: .brr!*—A teru rozpac i lk tamotnoct rysu*

je jej tj| sam ulic w demoych, ponurych i wrogich

barwach. Sama jedna! Boe, co ona pocmie sama
w ciynnym wirze tych obcych, frasobliwych i zimnych

jak meuii twarzy. Tak myli prawdopodobnie i dry
jak lii osiny. v21ginc, przepadn ! Ja jestem saba, nie-

dona... O, ja jestem do niczego..." Nie, nie, tak mó-
wi nie naley. Ona jest tylko prawdziw kobiet. To
jest takie nowe, takie wyjtkowe! talde fenomenalne!

To si powinno ceni jak skarb najdroszy ycia, wiel-

bi jak . . . Jednake Brutus by to dzielny m.
.Niedobry! niedobry!.." Szlocha, skary si, ali,

pieci niemal tym paczem. Z jak bajeczn naiwnoci,
jak cudownie i pieciwie kocha ta kobietka sam siebie.

Przecie to jest nadzwyczajny materyal na pyszn na-

mitnic. Tam do dyaba! to si ceni rzeczywicie...

«Samotno!» dla kobiety w obcem miecie jest gorsz od
piwnicznego grobu. Na bulwarach, kade mskie spoj-

rzenie to oczy pajka
;
po zaukach jakie mroczne, po-

nure ycie: podejrzenia, poUcya, gnune knowania wy-
stpków, areszty, cyrkuy, ledztwa. W domu za, po

pokojach, wasa si duszna, zowroga cisza, z kad^o
icta wypeza cie jak paski gad i ostrem spojrzeniem

pyta : co ty poczniesz ? co poczniesz ze sob ? . . Jednak-

ie Brutus...*— ,0, pody!"
.Samotno dla kobiety jest zgoa rzvcz:\ stras/na.

yxzzaktc Oktawiusz . . . Nie trzeba wzbrania przyjaac-

owi rczki..." — .Ja jestem taka biedna, taka biedna,

panie Jelsky
!"

Chwaa Bogu : .panie Jelsky." i o zwa poci»za-

jco widnokrgi. Za serce chwytajcy cichy al wy-
czerpanego paczem dziecka. .Pani jest dzieckiem, do-

brem, najlepszem, biednem i nicszczUwem dzieckiem.*

—.Panie Jelsky, ja ju sil nie mam... Boe, i te moje



wibsy. Niech |Nin na mnie nic |>atriy.* 1 jakby w teoi

briwUdocA oparciu si^ o niego, w pocmdu ludikiej

obecBoct, anjdowaln nieco spokoju. Niech pan pii4ci

r^kc. Ja wiem, ie pan jest dobry, zacny, pocsciwy . .

.

Nie! nie kl«kn! Na nilo bosk, co pan robi! Ja wca-

le nie jestem warta, teby mnie kto!..* —Ostatnie ze-

rwanie itc fl^bokiego pierttowefo paczu.

.Pani, pani drofa!... pani Zofio!., dziecko!., bie-

dna ZmAs.*
•Panie Jebky! mój panie Jelsky!..*

I

W ckliwej i dusznej atmosferze szy^nku przecigay

pned ocsymn Jeisk/ego kolcjdoskopowym wirem dzi-

wnie postnpione obrazy wspoomieiL Nagle uderzy si^

oburcz po koanacli.— .Tiens! To jest mmjcAm fairt.

Przede! to jest wietne jako temat !

'

— Kawy jesscae!.. Mad tam cygara... Ognia!

Dziclnijc.

. .Rzecz ma w sobie mi, popularn psydiologijk,

posiada sama w sobie warunki sceniczne. Za piltante-

r3ra sceny na tle lettrootywu rozpaczy jest wprost sece-

syonistyczna ! . . A gdyby tak macfain? Hm?.. D^r
Paii Amgtlktis, tim FamiUtmtrmgóSt wm Karl v. Jtlsky.

Ja,— to jest on !— czuj to, l>cdzie narysowany wietnie.

Atmosfera moralna w sztuce nie powinna by zb3rt po-

wana: m, so. la-lal Hltmtrktft f .

.'

— Ja pana pamitam,—hukn mu kto basem nad
uciiem.— Pan z guT^y"^

* — Mniej wic-

ia



iS6

\< c przed nim poczerwienia w jednej chwili

i zjipt*i f\ I ^m; jak indor.

— Ludzkie ycie wicej warto, ni ydowskie drie-

wot— parskn bez bliszych objanie.— Ludzi ona*
tych... Uhc/i i'- od w^^padków powinno by ma*
gistrackie al)' , ^iwowe... Ludzi onatych... O!

2^krztusi si impetem wasnego monologu. Chcia
widocznie co jeszcze powiedzie, ale nagle zawróci!

i wyszed, ] trzasnwszy drzwiami, e a szyby jkly.
Z gromady przed bufetem rozleg si |)omruk aprobaty

i poukiwania. Ten i ów rzuci }nk\e zdanie w kierun*

ku JeUky'ego. Niebawem otoczya go grupa robotni-

ków; posypay si gradem opowieci o poarze. W r-
kach Jelsky'ego znalaz si wnet notes; pytania i odpo-

wiedzi poczy si krzyowa z byskawiczn szybkosci.i.

Niedawne wspon / tematem sceny d Jatre

odsuway si cor.u .. ^ . j...

— Zrobi pan co do gazety?
— To robi!
— A stra na przedmieciach mamy podl,—beczki

dziurawe.

— Widzia którj' z panów?
— Ja widziaem, jak z beczki cieko.

» »«.»%w*«i % ^v»v»^^n»» » TrY^O y
"'^'*''**^V^*^'» »»i»«*«**ii^^i^ *0̂ %»̂

-"^^^^^i^^

Gdy otwiera drzwi do swego pokoju, sposzy
z przed biurka Moliera. .May* zerwa si jak oparzo-
ny, rzuci si na óko i odwróci tyem do ciany.
.Twórr- " ''"—wnioskowa Jelsk>'. Nawiaao mu
to w 11^ 1 zerwane prsez unadomoci o poarze.
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A te Molier do gawdy wdgii sic nie d»wal, fUoio-

' v.il tam: jul fama obeoM^ tcfo criowieka pod-

...^cAla mu my*l i wprowadiala j na tory paradoksów.

Roamyilal ftoteo o kobietach.

~ Wieat, to jest jeatcae wielki problem: kobi« t\

uotdwe, czy beteryzm? Bo pom>*4l tylko :— wywotkii,
kroctc z rkoaia w kiesieiiiach po pokoju.—Kilka go-

dni rozpaczy i jków, cale morze ksi, trwoga tamut-

iio4ci, lki ilych przeczu, i— /# mtomnU «//rocl#—obój-

czyki stercz ialonie i prow widza o wspóczucie;

za smtny zapach wody kolortsldej gotów wprowa^i/

modego marzycieb w nastrój anemicznego kwietyzmu,

skompromitowa go pochwal .szlachetnej dobroci,

'

oraz narazi na propozycy ,bdimy przyjaciómi.'

— O czem ty...?— zaniepokoi si nagle Molier.

— Chc powiedzie ogólnie, e kobiety w mono-
gamii trac zb>i atwo waidwe kr>'teryimi wywierane-
go wraienia. Jest to los podobny do fatum poety sa-

motnika. Kobiety w monogamii zapominaj, e na im*

prrsy skadaj si, prócz peniejsz>'ch kszUtów, jr.

Ui-ie i (ale mictutldego jedwabiu, oboki koronek, Uk-

ki i dyskretny bukiet perfum, harmonijna cao w kom-
poiycyi otoczenia, wrazde umiejtno, umiejtno,
raz jeszcze nmieitno,—bodajby nawet w umiechu
i>lko. Zupefaiie zreszt jak w poez>... Jednem so-
wem, uczciwe kobiety...—Jelsky strzela niecierpliwir

z paków, krzywi si, wreszcie machn rk i %rytrz-
snl jakby z rkawa:— (Vi «/ "nammat phat

MoUer uniós si na okciach i zapatrzy w niego.

— Wic tamte?.. Jui tylko umte!.. Jezus Marya,
Jelsky!

— Noo ?— przecign niedbale Jebky, gd>- w tej

chwili by jul zajty czyszczeniem paznokci.—Jeste
dzi pokutny? Hm?..

is*
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— Jeltkyl Jeltkyi.. Dalej zaj jui chyba nie apo*

sób, dalej jui ani kroku!.. Czy tobie, Jelsky, nie pa-

chnie chwilami wasny dowcip jak lufa rewolweru?
— Tym czarnym otworkiem,— odpar flegma^*

cznie Jelaky,— ziewa w skrort nuda, krzyczy rozpacz

marzyciela. Ja yj, staram si y jak najintensywniej.

Za ty...

— Co ja?
— Marzysz, maty, marzysz niepoprawnie; w botku

nawet po uszy siedzc, marzysz. Wszelkie zo takich

najatwiej si czepia: nie dosignie si w yciu, omota
w mylach... Albowiem popenie nierozwag, podo-

bnie jak i my wszyscy, wyl>rawszy profesy artysty.

Trzeba byo zosta fabrykantem, kupcem, wszechstron-

nym lekarzem, lub estetycznie usposobionym prawni-

Idem.— Ci ludzie maj równowag w yciu! ów jest

w porównaniu z nimi stworzeniem eterycznie chwiej-

nem. U nich nawet nikczcmno osadza si na dno du-

szy ciko, solidnie, jakby dla zrównowaenia tej pesy-

mistycznej melancholii, jak ich napawa filozofia Maltu-

sa i Darwina, nawet gupstwo wystpuje w szlafmycy

zdrowego rozsdku lub w rozdartej szacie oburzenia,

nawet interes stroi si w jubileuszowy frak spoecamej

zasugi Ci ludzie maj równowag!.. Panowie ci po-

siadaj czasami córki na wydaniu. Jest to jedyne ró-
do, z któr^o sztuka moe zaczerpn równowagi u spo-

eczestwa, oraz kapitalna ucieczka dla tych...

— Co uprawiaj profesy artvstv»— przerwa mu
MaUer.

— Chciaem ci tylko namówi, jak to codzieii

czyni, abymy si poenili bogato.

— Jestem codziennem i cierpliwem uchem twoich

marze.
— Mamy dugi, Muiicrku, mamy rzeraziiwe diugil
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—Jcliky nodl tic na fotel, wypry ramiona i ziewn
prterailiwie.—To jest mego kaUcnjamroena iwrocka

iwykle kodcowa i najsmutniejsza... Aa I— ziewn! po

raz dnifi— Wofóle, jcitein mntny; do powiedae,
le dic pisa dramat... U • uch !.. Jcten zmordowany. .

.

senny... Gdybym mófl obcowa sam na sam z nie-

skoczonoci (w intymncm Hit 0tt bez dozoru tecio-

wej ironii):
—*jednem siowem, gdyb>'m byt wspóczes-

nym poet, poknbym nawet nieskoczono... wiat
bywa przeraliwie nudnym tyngicm... Uu!—jakie mnie

strzykno w nodze!.. Aktorzyslta na scenie yciowej

imanieroway si doszcztnie i przestaj jul bawi...

I t>', MaUerku, bywasz nudny z twem twórczem milcze-

niem... Co do mnie, lubi gada pod wieczór, zanim

zasn; w przeciwnym razie gada we mnie melancholia...

Zwal prosz, e i wtedy co gada, zawsze i cigle ga-

<ia . . . Sumienie bywa haaliwym mynem.
— Na maej wodzie,— miukn MoUer.
— Trafiasz tem jak w sedno w genez wspóczes-

nej twórczoci poetyckiej... Mam dla siebie, prócz sza-

cunku, i wjTozumiao : ja wierszy nie pisz!
— Wiesz, Jelsky..?— Molier rozemia si nagle

i ttsiadl na óiku. — Sdzc z wymowy i dowcipu, mu-
siae dzi popeni nielada nikczemno.—Jebky po-

chwyci poduszk z kanapy i cisn mu j z rozmachem
a gow.

— Psyciolog!— zamia si w odpowiedzi.

0^^^^^*^^^^^

Wnet potem nachmurzy si, szlifujc uwanie pa<

znokie rodkowego palca u lewej doni.
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- Do dyabla, trzeba na jutro rano przygotowa
.iit\Ku O Yvccie.., May, powiedz co o Yvcciel Podo-
l>.ii.i ci siv Yvetta?.. Ale jake ta twoja biaa rczka
z loiy ? Ona si dopeniaa z Yvetk w kontracie. Su-
chaj, Mflller, czy to daoby si zuy w sprawozdaniu,
—(rlielonowo niby?

— Mona, wszystko mona.
— Czy ci Yvetka nie przypominaa kruka, a ta jej

piosnka erowego Icrakania nad padlin? Za ta twoja
— sp.

Muller zerwa si znowu i mówi szybko w nagem
gorczkowem podnieceniu

:

— Ta woskowa lala szeleszczca jedwabi-'" o?ie

ciao na plakaty myde toaletowych, trup z pi. m
ubrany, flakon ekscytujcych perfum, beczka do wle-

wania w ni szampana. To nie mówi wcale, umiecha
si tylko jak automat za kadem dotkniciem. Widzisz:

sp - cierwnik, z j^o potwornym, ociaj'm chodem,
z t wsUtn sennoci sytego cierwem ptaka. ,

Jelsky jednym susem wyskoczy z fot-in '* pnr/ni

kry rezolutnie po pokoju.

- Chop tylko w gorzace smak znajduje. W ta-

kim spokoju jest bardzo co ! . . Na to mro szampa-

na... Ta Galatea pozwala ci by Pigmalionom . .

.

E, Mallerku, jeste dziecinny!

— Jelsky, porzumy ten temacik, bo . . . bo ci la-

kierki opluj.
— Za wasne grzechy?
— Jelsky I . . — achn si, czy te jkn MoUer

1, upadszy na poduszki, odwróci si tyem od niego.

Ale Jelsky wpad nagle w doskonay humor : przysiad

si na brzeg óka, pocz echta Moliera i kulakowa
go artobliwie.

— Dzieciuch!.. serdeczny!.. nai%v"vV liV-#»4 tv
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si. chlopcir, udiowil na tym mkt MoUerku,

Maiwliu. nie inicto ty mmimm^ bo (otowr-s wygnie
wmiynkie droldte le twcffo talmtu.

— Poocdl preci!

^ Bdi fiioioifm, poeto, i priyinaj, le bdi co

bó to t droidie?

-Co?! Ciegol?
— Sensncyi, tempenuDentn, a wic i sztuki. Z wla-

sncfo tyda naley jak i fHoiofii wyctgn nii^ubagane

konaekwencye.

Molier usiad na tólku.

— Kokoty?! — kne>'knj)l i zatrzs si suchym
igrz>tiwyin imiechem.

— Uch, jald ty trywialny! 1 miejesz si hrzyd-

ko... A oczy d wiec jak u wilka.

Zachysn si tym miediem MoUer, pocz.ji K.tsla

I spon wreszcie krwi w chustk.
— Ucii, jald ty— przekonywajc>'

!

Jeliky sign po butelk z lekarstwem.—Roztwórs
dsiób!.. Wj^pijesz trj obrzydliwod ze dwie l>ecsld

i l>dziesz zdrów jak fabrykant margar>*ny. Kunicki m^
wi, te miltstura jest ostttniem sowem. Rzecz nawskro

— On uk tylko, db suggestyi,— odpar smtnie
Molier. Roztrzs go i ot>ezwhidni ten kaszel.

— Widzisz go, jaki " uly!
Zamilkli. JeUky p:^... :. iieton. MoUer lea na

wanak i wpija si wiellderoi, gorczkowemi oczyma
w zwieszajce si gdaie z pod puapu spowiae sló^-
da w>*pchancgo ptaka.

» » 1 1̂ '
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— Wiesz, — przerwa Jcbky milczenie, — stocuj

form do przedmiotu i pisz o Yvecie w stylu tUcadmet*

2Idartka krótkie, strzeliste, midzy sowa rzucam gari
kropek i domylników, r

—
' ry jakby ywcem wywia-

ne z leksykonu: tu z p.t
. rolin, owdzie z minera-

logii, gdzieniegdzie maa niespodzianka z Maeterlincluu

Nie wytrzyma Molier i parskn nr wraz

z autorem. JcUky za, piszqc szybko, roz|>;.. .....i dalej:

— Wasaj mi si po wierszach jakie remini-

•cencye chaldejsko-egipskie : zawdziczam to oczywicie

atocyacom wywoanym przez spa... Kr\'tycyzm mój,

jak widzisz, czuwa ustawicznie: piszc najmodniejsze

gupstwo, potrafi zachowa zawsze pewne pozory sen-

nej poprawnoci starego dobr^o stylu. M' rn tra-

dycyi narodowo-Uterackich moe si nawei ,.. .. , |;umnie

drzemicy przed biurkiem redaktor z tabakier w rlnu.
I có ty na to, may?— dopomina si, nie otrzymujc
odpowiedzi.

— Jeszcze- za mnie nie odpowiedzia ? — zdziwi

si Maller.—Jeli chcesz koniecznie: jeste dekadent

umiarkowany, romantyk neo-praktyczny, radyka mo-
do-konserwalywny, artysta indywidualno-popularny, cy-

gan cylindrowy;—jeste, jednem sowem, dziennikarz

europejski.

Jelsky achn si :
- -• -rliwie:— To wszystko ra-

zem jest gadaniem z B< / kI neurastenika, wieszcze-

go improduktywa z parafialnego zaktka czystej sztuki.

Bój si Boga, Molier! wycie si zdyli n:\ ' /y
ju rozsdkowi, ycie z was si mieje na cal o^

Jak wy moecie samych siebie bra jeszcze u .
- lyo?

— Nie bierzemy, Jelsky, nie ; tylko w inny, mniej

wesoy sposób, niili ty to cz>'nisz.

— No,— przeci Jebk>',— jeeli nas humor tylko

róni ! . .— Zn kar nie przeczjtam ci artykuu o Yvetcc.
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— Ciyuc !— kapr>-sl MoUcr opryskliwie.

— Jednak jeste dekiw, co w gasetce b^diie su-

lo,— h^? Wy wsiyscy jestecie jednacy : Jebky uki,

JcWcy owaki, Jelsky nie jeste oodaic fenlakiy/—a je-

dnak laden nie wytrzyna, ieby go nie prsecsyu.—
Mój kochany, znam ja swój Uumek! Inaczej nie by-
bym ditrnnikarsen. Ja jestem nerwem waszego >'cta.

Gdyby Jdsk/cfo nie byk\ nalealoby go stworzy.

Molier sia jut przy biurko i zapala! papierosa.

mi gwatownie, chmurzy ti^, marszczy: wida byo,

ie sknpioo uwag przejedzie jak ostrym noiem przez

felieton Jelsky*ego. .Mona lekceway sobie wiat, lu-

dzi, lycie, samego siebie, wasny talent, ale trzet>a mie
talent,— zastrzega na pocztku.— Inaczej, to wszystko

stoi tylko na cynizmie. A ty mi si zawsze jak wgorz
przemykasz.*—Sucha wic i chmurzy si coraz bar-

dziej. W chwili gdy chcia przerwa Jebky'emu, zaka-

szla straaznie; ciao si zatrzso, twarz sponsowiaa,
w gardle poczo mu rzzi, gra i clurypie. W miar
(ego kaszhi, wzrasta w nim upór i zawzito, jadowi-

u zo zbieraa w oczach. Przemóg si i w^Tzuci
odiryplym gosem:

— Staczaaz si . . . I>eznadziejnie w przepa bana*
noicil— Porwa go znów kaszel z brutalna, bezlitosn

przemoc: zrywa mu piersi, miota ciaem i rzuci wre-

szcie o lótlu>. Ciao roztrzsl, duszy wszake nie zmogi:

na zmczonej twarzy zaskrzep uirdy upór, a w poczer-

^"^i^niaych, gboko zapad>'ch i jakby mgh| zasnutych
oczach jaki zimny b)*sk nienawici.

— Rozur ci ten m)!!,— wykrztusi z trudem, —
na pyl i proch uliczny . . . Nie wierzy nawet w samego
mihi^ i nie mie talentu... To nic mona, to ju wcale
nie OMina y... Suchaj, Jeskv . . . e^emu rv . . . czemu
ty w eb sobie nie strzelisz?
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Jcbky porwa si na równe nogi. Pohamowa si
jednak w teje chwili i skadajiic papiery, przeci cho-
dno:

— Poczekam, ai ly umr/isz.

— Niedugo . .

.

Uporawszy si z kaszlem, pad Moller rkoma na
oparcie óka, splót je i przyleg na nie podbródkiem;
goriiczkowem spojrzeniem wpija si w Jesky'ego, wgry-
wa mu si w dusz, wlepia w twarz Izawemi i zaczer*

wienionemi od kaszlu oczyma.
— Chcesz?.. — szepn przecigle i dokoczy

wzrokiem swe pyunie.— Chcesz razem?., chociaby
zaraz ? . . ja zawsze gotów . .

.

jeLskv "'
: oj odrazu, zwróci si jednak . /ujmr

w stron .< Zdawao mu si, e o<l okna powia-

o w tej chwili chodem, zwiastujc>'m wit Wstrzsn
si calem ciaem.

— Zaczynasz swoje?— rzek.— Dawno niebyo!..

Ju d dyabe w wilcze lepie wlaz?..
— A wiesz ty?— odbija Maller cichym szeptem,

wciskajc podbródek w splecione na porczy ramiona

—wiesz?— Zgrzybiaa kokota zwtpia którego dnia

o wasnych wdzikach i przerazia si swej brzydoty.

Zmya puder, szmink, karmin, i pod su
'

skór zarysy swej trupiej czaszki ujrzaa.- ..,, .va

ApoUina!— h?.. To jest straszna klska!— wielka

klska ! — to si pomyle wprost nie da ! . . He, he,

Jelsky,— kochasz •• -• '^ Powiedz dowcip, j«'lsky, zrób

kalambur, rzu
j

,xs!— He!— he!— he! — zatrzs
si i zabecza ochryple jak stary kozio. Na zakocze-

nie prysn w kuak sztucznym forsownym, zgrzytliwym

chichotem.

Jebky'emu rzucia si krew do gowy; dopad go,

schwyci za rami i wciska z caych si w poduszk.



- Zfn>ta, ifnyu« ifriyta gnech w tobie?—
belkoul gorcikowo.

—

2m bary witl m^ gncch tt

imirrct . . . Twe ttunienie nie jett gadatliwe ; ryje jak

kret po cienmei duax>' . . . Nietyle pned grobem dr)**!,

ile praed lem, te wert samotny wstpi musita. Nietyle

raipacay «c boisa, ile tej nyili, e w swych denmych
noeuh sam, aawtae sam jcdea krótowa b^diien.

«Cauj! ciuj, co si we mnie dzieje!* — tak twój strach

li ociyma krzyc/y. .Pójd! pójdi! pójdi w t
noc moj, gdzie mier, dyabol i hetera sabat

taneczny wic...' Nie znosisz chodu na cudzej twa-

rzy, umiechu w cudz>*ch oczach, pewnoci w mchach
nawet nie lubisz, nienawidzisz schludnoci w cudzem
ubraniu: zgol wszystkiego, co o jakim ukim adzie

wewntrznj^m mówi . . . Znam ja mow twej nienawici

!

— Lasiaa si wtedy i merdasz jak pies, jakw lizkiem

pochlebstwem oplatasz, jadowitemi wargami linisz i ru-

chliwym gada jzorem szukasz, gdzieby dlo móf^
aapuci..

.

dmil go jeszcze mocni'-j /.t .1, uniust nie-

co z lAlka i puidl jak pik o poci „..

— Graj mi demona,— wola—graj! Wiem przecie:

z tynglu wracasz, powloke si z jak Um . . . Rozpu-
su ze Iba dymi Znam te ciemne drogi myli, po któ-

rych wasa si twa dusza bezwadna.

MaUer zwin si w kbek na posaniu i, zaciska-

jc suclie rce, sycza uparcie:

— Jak ty ycie kochasz! jak ty i\<\' u:...'.u . isz.'

Bój si, czowieku. Boga, czem ty si b^<Luc:»^ w ^yciu

oszukiwa? Talencilni nie masz, nie masz, nie masz I

— Idi szukaj swego po..!—Jebld przeuwa ja-

kie sowo, gr>'z zda si w zbaci, rozgniót i w>'plu
wraz ze lin na rodek pokoju.— A jeli mi jeszcze
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cho raz cos z twego czarnego repertuaru lagmsz, %vy-

rzuc precz. Zcienij, gdzie chcesz.

— Taak?..

— eby wiedzia.

Muller powsu z lóka, zapi flegmatycznie tulu*

rek i sign po sw peleryn.

— Wiesz,—mówi, porajc si flegmatycznie z roz-

dart podszewk zarzulki, — wiesz, co mnie w yciu
najwicej upokarza? Oto, zenie umiejc zarabia, potra-

fi si dostawa do egoistycznej kieszeni mych przyja-

ció najpospolitszym w)tr>'chem wspóczucia ... He Ja
ciebie, Jelskj', kosztuj miesicznie?

Jelsky podj ze stou niedawno odczytany rkopis
i rzuci mu go pod nogi.

— Tyle tylko... Od czasu do czasu.

— Kochasz mnie, Jelsky?— MoUer ze skupion
uwag odgryza przytem szmat podszewki.— Wierzye
we mnie? bardzo wierzye? Pozwolie naswem dzien-

nikarstwie pasorzytowa talentowi?—h?— aby spa-
ci ten dug lichwiarski zdradzie marze wasnych...
Bo przecie kady czowiek jaki may procencik temu
lichwiarzowi przez cae ycie spaca. ... I staa si
rzecz mieszna: przywizae si, Jelsky, przywizae
si za tu, e moge przed kim z siebie i ze wiata
drwi, a jednak w kogo wierzy, wierzy mimo wszyst-

ko... Ten miech twój na gruzach tvszelkiej wiary,

ten otwarty cynizm w yciu i dziennikarstwie,— wiesz

Jelsky,— to dziwnie szlachetna w tobie rzecz: to szcze-

ry gos duchowego bankructwa. Pan jeste:— otejl
von Jetoky !— szlachcic polski ! . . Widzisz, bo s inni,

którzy dla tyche przyczyn, dlatego, e wiar we
wszystko ju stracili, sami siebie z namaszczeniem tra-
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ktuj;|... A ty jednak... jednak wtenyn W coA. 1 dU-

cirgo wr mnie?!.. Widau, to nywiianie jest takie
'-

. 'm w tobie, ale U poaoatalo po-

1 owiec polskich: w braku kofo

innefo, pr. ^ do pntakiego wilka... A skd
ty wiess, ciy ja luc byem pottpem na retstkach twego

talentu? Mole ja d poow dutsy wyttaleai i we wa-
snej dopiero uwiadomiem t twoj poow?!. A wiess

ty, ie ludsie wraliwi, chwiejni, a do ycia si garncy,

modli si powinni codsicn - '--n nmie, Bole, od samo-

tnilnSw, od osol>owo4d »> .. eh, bo wiar w siebie

utrac i snuimiejc. A ty mnie przygarn. He!-hc!-

Ile!.. Ciemu dr>*ss, Jelsky?.. Imponowaem d? Przy-

znaj szczerze... Jak ty bledniesz! jak ty okropnie bled-

niesz!— Imponoway d ludzkie o mnie gawdy i wiel-

kie pokadane we mnie nadzieje. A moe imponowaem
d tern tylko, te byem tak odmienny od ciebie. Jeli
nie ja, wic taki,— m>*ilae.— On jest tym wybraiicem

losu, pomazaikcem kaprysu natury!* Jak tobie rczki
<irt, Jelsky!.. .On,— myilaei— dokona tego, czego
mnie dokona nie byo sdaono. Ja gin, nieche wiem
to tylko, e fatum, co mnie yde zntszcz>'o, jest warte

lica,— h, Jelsk>'? Ss/lM-io, ubd co bd
«..;«...». . jedyna nasza wiara... Jak to w tobie gbo-
Ieo, gboko siedziao! 1 jak naiwnie, jak niedonie
W3'powiadao si pod koniec. Przedwczoraj sprawie
mi par spodni. He !• he !- he ! —Jelsky ! DU sztuki? co?..

Jak twoje rczki cudownie dr! 1 nóki, take!.. Sid,
Jelsky, na krzeseku, prosz dbie. Sid i powiedz do-

wcip... Bo mlcz>'sz ju za dugo; wprost nieprzy-

zwoicie jak na dziennikarza.

Jelsky odepcim go od siebie brutalnie i osun
si na krzeso. Molier otula si ju w sw peler)'n.
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naBtawil kotni<*rz, nncisniti bc-rd i, staniiwtzy tu nad

nim jak wielki nietoperz, szepn ' ""i w ucho:
— Zrozum -e raz, ty ni< . co polskii dusz

dziecka zgubi, a piersi trocinami europejskiej kultury

wypcha, jak si w tej europ« i V kulturze robi talent.

Rzecj prosta, a sekret wielki, i i mocno, tgo, upar-

cie na wasnym usucie sta, trzeba mie sto oczu, sto

uszu i sto ssawek chciwych; do kadej duszy, która

jest coi warta, trzeba jedn bak przyoy i woLr/.l

ssa, ssa i ssa! Kad much wyssan odrzuci pi

i siga dalej^ wyej, szerzej! Poje nareszcie?! 1'ak

si w Europie roói talent ! W Europie wszystko si dzi
robi... W Niemczech natomiast fabr)'kuj przewataie

etykietki. ||Ggtjanij liczko, Jelsky, czerwon chusteczk

mign ci pn oczyma, na ucho szepn sówko, kt"r

rodzi dowcip w najwikszym kretjTiie. Polip utaleiii«»-

wany zwie si nadczowiek . . . Zrób dowcip, Jelsky ! Do
kadego sowa mona przyczepi sówko ,nad*. Jesicie
nie pomyla, a ju czytelnik si mieje. He,-he,-h' V

Milczysz? ...Przykro, e straci kontenans... Po

szam si tyHco, e jutro napiszesz paszkwiL—Ty pe-

wno wci jeszcze deliberujesz nad tcm, e ja,— jt'

to mówi Hertenstcin?—e ja .nasz byt usprawiedliwi^,,

— mój i twój byt... Marzye (ho! ho!— marzye!—
troio ci si, powiem inteligentnem sowem dowcip-

nego dziennikarza), troio ci si, e w ciemne k*
naszo ycia padn te jasne promienie, co ws/;

ko rozwietl, e na naszym mietniku zakwitnie ten

mistyczny kwiat, co lepem zrzdzeniem losu raz na lat

setki z najbrudniejszych bodaj wyrasta któw. Marz>'-

e o cudownym kwiecie, co nawet lin dziennikarsk

bez szkody znie moe, bo za niego ludzie kiedy

wszystko przebacz, wsiystko wyrozumiej i jeszcze
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biogoaiawiciiitwcm wipomn. Tak<<i marsyt 1 la-

wiodle ticl.. Widitet, takie kwiatki na teietnikach

trudno tic luiaj, one x pierti ludzkich w>TasUJ. I nie

gnojem tic lywi, leat krwi twego twórcy... Zrozu-

miae ? . . Krwi iztuce potrzeba, krwi i bólu ! . . He,-he,-

he ! — birtiny JeUky, biedny ! 1 gupi ! . . Bdi weaól,

Jesk)', i pielgnuj dowcip. Juie mi wicej— niepo-

traeboy !..

Jdiky blad, blad praerailiwie; dygocce wargi

nicly wrai ae ilin jedno krótkie tlowo.

— otr!— tpadlo wreszcie z ust.



elski pozosta sam. Wokó cbza bya i pustka*

dudniao tylko miasto gwarem swym monotonnym
i szumiao w uszaci. Gdzie na wiey wysokiej

ockn si zegar prastary, zazgrzyta ciko i no-

w, nik godzin dziejów gucio wydzwoni.
Gray zegary w ciszy nocnej, pyn y eciem po-

nad miastem,—wysoko, coraz wyej, niby órawich
lotów podniebne skargi, i wloky za sob cay

czasu pyncego smutek: i nadzieje zawodne, i troslci

rozpacznc, i ale spónione, i wspomnie krótldego

szczcia ostatnie przebyski. A zbieray zewszd mier!
Jelsk}' czu, jak dawi go w tej chwili nieobjty

wprost ogrom wasnej i cudzej niedoli, ta straszna ni^
moc ludzkiej rozpaczy, której losy nie uyczyy gosu;
— czu, e jego skarga niema pada w otchart czasu,

niby te godziny, co si gór poniosy, cignie ponad tern

potwomem mrowiskiem ludzi krwawa i milczca i wle-

cze za sob poamane skrzyda.
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Jam jui dokonany !
*— pomjrila

Na ulicy poloctyl lic i lomocem dtki, adowny
wól i prtynióa ae tob guch, uar irietwo jawy.

Próbowa nano wag>*atko poprawi idietoo o Yve-

cte, ale ta praca aama a rk mu wypada. Jui aic do

anu laaMcraa ukada, gdy spoalnc^ na stole kilka ae-

lytów poioatawionyci praei Moliera. Pochwyci je

chciwie. Na okadce pierwaiefo rancio mu si w ociy

fnabemi liUTAini wypisane idanie:

jYOHKHt^Ut pTtWUUut U$ MMMMM.
oroiy.

w pierwszej chwili te sowa uderzyy go w pier,

nirmal jak guchy %iryrxut; lecz niebawem otrza si
i mrukn : ,Ba . . ! * — Wzi do rk drugi zeszyt. ,3/o-

MMMIfMf pftWUUUt' *

.

»HaI lu! Tak ty, Molierze, puapk na samego
aiebie aasuwi ? . . Dla Horacego ta fomnika bya praw-
dopodolNiie tylko figowym listkiem nigatciercj akromno-

Ad, dla ciebie staa si gór, przed któr stawae jako

wól z iMijki. Daiewi lat,— iMigatela ! Inne, inne dzi
czasy ! Dii nawet Horacy pisaby musia kuplety. Wie-
le naienilo si od czasu Horacego. Oto Kopernik ziemi
w>'waly, gdzie w demny kt wszeciwiau strci
i w wir codiirnnfgo Iegu rzuci; a gilowy rewolucyi

franciiakiei zapieway jej kankanow pioank: .dzi!
dzi! dzi!*— inaczej: ,grosz! grosz! groazf*— Co
bnmi po francttaku:

Mms mfwUs d* UpairU,
U jour de ghirt tst arrirff

Inne czasy ! . .

'

Rzudl oldem na pierwaz kart i czyta:

Trmkm wiiU lotm mogi, ty pmn UU c » tyiitm

Jtf ojfs^ I M*f pcoaiti w tyU, trtóa tmi ohrf



^ekrw, by pmtM lai 9 wko myli w nkh
wai» Irwtba daiAo pairat, by pmn Uu 9 módM tylko

muimm, irwtóa musi duo kkctwoMmia dta fydt, eo

po emdtych piekrwaeA ehUba tylko smtkaj, wi$k
mtgmrdy dla snkodnyck sB(»urdw i mysty. co, cudtym
mtdostatkiem glodm, w aamo srrce si nieroM wgry-

Mnit nogi mojt m popUchrm w grób nioa, tm-
ewystyck dlom Moainoy w dusn mi paday:—wdar
m grayb w pickrt mojt: pit j$ nisMcy. rdm po-

ktra i spofysB wypUmal A wtgarda moja wamiia
si staa: tycia-m uby w samotnoci/

Do MMf/ adat sowo wromimitma, iadaa do
o^iety nic trafia, do mj samotnoci tmtck t''^~

i ckkkot tumu dolatywa: myjf.. Usyjl..

ckc^! ..*— Pochwydl mnie rojny i barwny gwar ty-
c$a, padtm jak ma w pomie. Zbyem dnsay w gwa-
rsi bidskim / Uieisno mnir muisto, potwór pitrsi

mi adawi
I oto pierschy m$ myli rojne jako ptaki prse-

lotne, bo w dusy serdecsna nastaa posacka. Ros-

wiay buru mej samotnoci podne sasiewy. Na wiel-

kiej tsknot pusfyni kracs dm tylko kruki nad mego
daa padHn^-

Rsnde mego trupa w kanay miejskie I

Jelsky urwa, sign nerwowo po cygaro i zasnu
si niebawem smugami dymu.
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— Kawtarni !— knyknlo co w nim nagtan pny*
pomniciiieiD niedawnej wdrówki pnei ulic. Z gorca-

kowym popiccbea pracraucal kartki chaocjrcncfo diien-

nika, aatytnlowaaeco daiwacniie: myiti nieplodiie. Znal

pocaci te kapryne riut>' i skoki wyobraini ; wiedzia,

ie Byil MoBera, a jakidilM|di daiediin dc, natrafia

tawsK na kobkl jako na niir! Ona bya aacfsrtem

i uwtiitiifif kaAdego pojcia, wneOdcgo rozumowa-

nia. W tym fantastycznym gmachu myili, dziwnych ja-

snowidzeil i gorczkowych rojeik mieszka tylko-—iarem.

Jdsky czyta:

Jako tmait mUstm ck/o^ tmarwym o królith

5kig htkutiu mim ti^ mm to tyiko, ky chacie mtyH^

dmdktmt tigmi myty, wytf i jtamcm wyUjf. . A do

mfimiomi§ tok tm si motUU:

^ii si w eimio Jm oólska. Mm^d km mmii

iask obiftmky Twtj. Su termm, homt mi godmtm.

lVfr»yi km «Mwr f mtyili mo$ jMnI m mmfUpsa godm-
m ytim mugo, kimfy ti godmit meaei potrafi mayck

«Maw f whgoammiimjik
kóim i moiTodaim, w godaitt dm-

ckm mttgo M Toó omlotomtck ammkim, v t godaim
rttdwmim, godoim pommmumml. . La smerm visiome di

Tt imtptoro, BMtrict mmi/*

koudmmki od miu okraf^

\ t-— Mtmrwyimm o kakittaek saeauyek i str-

dKamytk jak daUd, o królnnkick, o boskich; o tych.

to s rmdoam i siamteams jako kmimiy t koat , o tyck,

90 jmko kU a amtitrackoa, o tyck, co jako kiait

g^timady tytmmiottyck kwitUóat po mocy mugoc t Icgtm

d WMfki; o rókmck mOmt Itrótetnkkk, co rma mm
13*
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hki €0f I fM t$o€ jtim tylko b pku cUUa pratpy*

cktm si rv&eky— i gittt

Mmrwyitm o mkk wsaystkiek w samotni kudyi;

dm mara w biaym oplocit ratmon Liii,— Liii a ka-

A jednak iubu Ltli. Ja dusa w kaadrj k-nhif-

da lubi J

L$»ki ta ckwiU, kitdy w jaj oaaack tatl s/<

ta aaaa audumy Jakia aiahmaaoa, blada i odUglt po-

myki: twara biaUeji i prwyaUuua ai mg skupiania.

Tak w deka. Jasna i agodni noce. na graMth
bagnaak myiakraof si ogniki i bda sanna po si-

nyck mokrmdadi, pM iek mi ma agaai

Liii Jist bitdnam. amunam daitfkifttt ftrwffftf

Gdy j tami sowy pisaca, drty i tuH si do mnia

jak daiecko. ,Ni boisa ty si. Liii. miasta?'—
uMiasta?" pomtaraa i tak ciss skupienia ma
w oeaackf..

,Patrt, suchaj, pomyli—W tej ckwiii wpad-

ma tu do dabia pijana banda: brak salda, pijane

tniaeky, ocktypt gosy i piawki cynkatta, I race!-

suck*. biae, o Inicyck pasnokdack, adobna sygnaa-

mi, plugaaoe donie pospolitych drapianUaml—waayst-

kia ona wyaigf si ku tobia,—A wsaystko wokó
drga, tim, wibrufa, Hiuayka gra,— afysaysa, gra

tam daiwnam tempem, w którem si cyniam tak suy-

woim'e wypowiada. Extrablatt!

—

woaf... Eztra>

blatt! — Nt^noaasaa dapesaa!.. — ^Njnaaeama po-

wia..* ,Ne^mmsaa ar^daiao I , .* ^NafwitisM
plotka/..' ^Lawy sposób arobieniamofiku)..'' ^Po-

ratdy saltretne ! .
.* „Te^anmica ruatkil..* ^Jak aosia

aaiamym?..' ,Jak yska sacaeia u kobiet?..' „Sa-

mobójstwo bankiera 11 1* ^Skandaicany romans ksi-
nicski krwi' ^Mordt..' ^Mord i rabmtak..*



— Kmpmicul kmpmfcu! kupt^cnt

m U^ MB9# HBV#

W km tmiy tahtki $tm/. .

Uii.whmmsióif ,UB, mpumf.* ,lMi.

adtfm podmiak...* ^Smmpmta t., ,khrdt..*

mtMki krwi /. .* ^mutri godomm!..' ^Stkrohg

potty. *— Kupujcit f hup^eU t kup%ijat /. .

*

A Itftta fy i/iiWJi, Liii:

Spcjrwyyci Im! spofrsyicu lam/. .

Spcfrtyj ty. Liii. «m idk Imarwtt ma U podU,

gmtko btamyitm i p^ame mkmitcky, ma lo Mamrae
mmtcamm w aatroko olmarlyck, aesakUmyck oeaaek ma

kiafyck jak kreda Imanaek.— TyU jadomiitgo smul-

km j4$l m ly iAiW kidm^, kiafy klask lamp gaao-

magU miaih agOMo, wda a si prwta ckmU, prwm
jtdm królk ckmil^ t poród Irmpdm iiiidliin . .

.

A lam ma knmkaek mmaMta aamyj jak ramiomy

pomór—sygmafy fakry€Mmt—— *

IMi odpycka mmit, pada w gljk kamapy i myli,

ckmmrBy jf, gmtky wsir^ w Boktt praatratmam ^Boisa

jtt Liii, mmuj sitkit?* Polakmjt ghw, prdko,

raa, drmgi, bram*., ^No. Liii, LMi—
lyl.. WidaisM, mty okojt, jak prmta tyga-

mof kradaiam dtitfi, ma roafywJkf tmmm fwhKtttit

okoj w wiikitm mtitci Mklakami . . .* LMi
si i pada mm ma sayj. ^My okojtl*— woia

i misisaa sic kdk ma mmmt, jakky mtmit wraa a aoka



MOÓ

My óboft. Liii!..

I tm SHUtitk wiikifh miast ro9paeM$ty:

f i$ smrow€ tt*roia uamknitych o iwicie koetoóm;
i U po roapttcit na ras maras roackylam biaUkU-

lichy sh$oy, mt potays pisatu o wid;
i tt tycia m$go ostatnie mitsict . .

.

My obojt» IMil

Jelsky nic wytrzyma: zerw.u si«; z i. aby
si zakrztn koo czarnej kawy. Zapnlii ^|>ii\iusow

maszynk i czyta dalej:

... vypraw€ulMimai tam Jelsky Byo to pitrw-

satgo dnia m€j ostamej wiosny,— Ona ma w sobie

soneczn rado kowego kwiatu, w pytc^cym bys-

ku oczu niegasnc do ycia ciekawo, pkow wie-
o, co ros wrae ckciwi* ckot$ie i dusa namst
odradza; cige Mdtumieme, to wiecane i nittnisMCwaint

daiotistwo dusy, co jest opok, na której bogi grec-

kie wiiym'4 S9t$tki abudoway.

Borowskiego poanaem dawnie'. On sennego aie-

e wspomnieniem pmeirawia; na kade jego sowo
odpowiadaj daJekie ecka : ^kiedy / " IV nim jest co
a potnyck dbów, b ick gbokim posamnem star^

Iege9t4fy. Mimo Me pie Ju tnmfutfe, j'esl w tym db-
eaakn wieie dobr^ krm: jest niestramiona nmmimta
moc modej rasy, cwnJdmo i si wiekiek nmni-
tnocL— Lubi Polaków/—Jeskyf Jelsky/ cókei y
aaprwepad/ .

.
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CQr r« kmUmry. Lmji k kk mmofy mmmm i mr-

mm ttj ikmrtj mitrwdmiry Etm^pi mrma a jtj

mt€M MPWfs^c smoMi^mmf^^f€m MUmmm mm mmmy mm^'

roiliiiL MI s dmmmtj i agmiUj mami mrmmtryi.^-Lmói

m AwitiU lamp ilklryttmyck mm mm$mmrm$iii mtyh
skipomej wUrymy. Myl tmsio o PmmbUm i JMymt
I Immt ttm yormimywmtm

Bmrmmskiij opamitmmlmm rmm tmk bt^ki:

Byo rmm ^mó€h brmci hiimimetycA, co w eumiu

jdmtgo djkm mmrmtmh. Db agmii m borami, bmram

chód imimim. Mim y Imim, mim fy camsy; dmamytk lu-

dmi dmmmt wimry tpfymfy knm 4I0 datóck m$óra. Im-

mi imdmit, imm €mmay. imm wimry I—mwram mmm€t JmM
immt! spolbmH si brmdm, spofratk i—am mo ikmnh

iHif—Cams, pratairat, dmóck mwbicb imck&m pot-
gm odmnmmm. wyryiy mmmy mimu praepm imkgb^
b, jmk Jadmtgo simiacim wyU, i imk arieib, fmb dceóch

bog&m miammam.

^Tmk bmjb, pmmt, b^l wmmt opomfiamy kudyi
skmra pimaimmbi, bmfb o daróck brmeimck,*

Pmiray. pmiray. .. PotmbiaMt mi €kca, amprmacayi
mii mmm, i daiam At i spoairm admmuomm, »a> ty am

\?* smpca ocay, i tadari mmpylmiy, Jm si Hkmm
I pmirmy.,. Chrysit, jmki ocmy!.. I boi

ai i mmtay: spofraamitmt bmdm, dmaa mmmkroi praa-
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mmrm, Fmjrwata i ofmataa otay. Cy la aa, la na

bngack octa poaoslaia aa— cayj bajka moja po-

mahmia ?. . Cy mat wino smulka na Itn kmiai

od mtu$ posatdi? Cty moe rosa nowych wrat na
nigo paiUa?. . A mor mnf bajki utarfj prwyffh

mnialy si piastunki?..

I miday j^ oeayma a spojnemem moftm b-
da dnsat naaat, n$* ai la tui awiwna, ni pa/caa,

co mnii do jej stóp na wawsat prtykuji, wi si I
struny aott, sinmy gdaiibne. do których donie nu
iUpe rw si same, onuukiem, jakby » Boga wytsaa-

strumy duaay kobiscej napite, struny me kar'

fianel ..

1 roMchylify si ku temu socu mych najgljb'

saych tsknot najbielsae kielichy. Pier tchnirnirm swe-

rokiem si roMsaeraa, jakby moc nowa w ni wsIpiUt,

jakby w niej aadrga chciay najcaysisae, nt^f^ibsaa,

najsacaarsae ntty. jakby tbueiai si w niej miaa ta

pU mi obiecana...

Pie, co bya jut w grobu, jut chodna.

Krew pocema, t pod cifw i iw^lada

^ I jak upiór powstaje.

Dajcie mi harf tak / Dajcie mi wielkiego ucaw-

da tchnienie saerokie. a eapiewam wam noeaego ty-

cia hvmn weatlny!

. A te mam mier tylko przed ocayma, aa

yaa—grobu guch samotno, i a kaem tyda d-
ge obcowanie, wic chyba krukom MomiesatMvm goto-

wa bd krakania moginr.

I pie ma lega znów w grobie.

Wic anowut: my oboje, Liil

i len smutek wielkich mieut rozpcuany.
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mofy: tm potty€ pimm o mitii,

I It iytim tmtgo mitkm mmitt...

My ohoJ4. UH! -
A kum, fy

— Zochna.

Amr imt Mtiit pimcM mi » pitrm mydmi i /rs#-

Mfimi uimiti^ ... Iwu ttM ttittt jm^cm
i Um my€k mit mtfy^ ai mmmH prami

moj!

•t H^ii9^^mgBKg^KmMmiMW*^^^ '"̂ -^ »"

Jekky sania si jak fakir nad czarnym dymem,
jul fo ^ine nnugi wst^pimi owiy, pocho^ go dunu>
ra. Cmii cygara bcs koAca, poyka kaw.

1 cz>'ta:

Lubi, g4y struck upiorów o pómoemj godmmi$

o€9y mi wuokrgla, umtm ma imany dga i prajh

ctofa amiysfy wimt ocatmufomuL wvt§ay tmtc mtoicm

skupimit ridrn wokó jakit satply, smmery, sipa-

mia... Nif sam afysa, imdti Ja o ttm gawa:
drwi u mmi* i boj si mitra w. Ja drwi^ bof si
i lubi It mtojt ckwiit: pitnca si mitmu, bawi ai

prtypwsaa*

A od taasm gdym ntbit poamai, Itmu ckwilamti
tjdko yj. Chc Mit wywoa, pog metu mmitk,

mtoick prwtmtoc prwtd ocaymta pomw.
hrk krótkick ekwil pray lobit tkiy »
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duekm m§g9 mtwtmk, wmftiki promkmt imay
m soóit jak w ogmiakm iea i mÓBg mi pal. Zmam
jmM sodyca mitiu maraa » Tob. pr»y TobU, Ma
CiebU : fkodae mi tiaitm obca i daUka dmktm, ju-

U moja t Wypitm ja kasaysa wntlkiek a Tob
icMmoei i upoje, myli moich waatckwiadt wil
fusacMoi ci j§t makaywaUm. AUm si prataytU

marB moich amd.
Zjamu chc!
Patrz, —ja nigdy, przenigdy takiego skupiania

wntyatkiago cmida i myli nie aaanaem, takiago aUh

piama ai woli a tw m\, duckam, ciaami Jako

tygrys do skoku przylegy i zdoby^ caujny, pray-

eaaUa ai wola ma.

}Vola moja waywa ciebie I

Prayjd,—jednym promieniem nadziei prjffd,
a wdwcaas serce mi chyba ptakiem z piersi aoyskocay,

po tym promuatme do ciebie alaci, do stóp padnie

i choremi skrzydami aaopocae.

Pacaeaa... Dlacugo mi si zdiye, e Ty tam

u siebie w tej chwili paka musisa?

Patrz I—jut mi strach upiorów o pónocmai

godmme 0C9y aaokr^, twarz ciga i ramiotta prf
y... stysayaa te samery, saepty i stpania wokó?

— Tm?l..

Co echem si maaie, sonarem cichym si skrada.

— Czy to ty?!..
Co ze stou spado i echem wcit jeszcze pada.,.

Stysz, jak si tam mieato adala buray, atysa

wist guchy i oskot dki wakiara^'cej fali . . . Cy
to brzk zota, cy wiatru o sayby dawonienie?..

Twój'e to saapt piadasy, ccr praytmmiona Immt aaa-

mnmie: ^Dail dail daif..* Tmei-u to sukni sze-

lest, cay taa Liii chichot pijany /*



— Kto woU?!..

*^9^M9^» 3MBi^P^BVf OTHPflB^P ^^^ ^9 ^^^W •• ^^^^^^r

V MMf jsteif— myy pg^m m kammmi, m biamy po

gr k̂omm pfyt od immtti oUmtkm, Ty m itrm wuj

mok oprmi m€ tmoMtmt.. Nk widtt mm tfysat tm
iat mkt— Tok ky €kc, tmhm i krwi T^fof
i ttfkmm Tmym,— awli tm^' obfmmmimmt..

Ty Po jFfWttkich httgttishtKh tttui ycMi MjpttiitHM,

S^t^^ ^irtithiticO M^MsMtM^ hiudB^t^ hi^^ JHHOMMf^^^w^m^um ^w «^«^^^^w^B ^j^^w^^p^^yy ^^^^^V"^^^^^# ^^^^^W O t^^W^WwwwWW

^

amf^ m Moim imytk Momi odkmpimm bior, i^n^tch

ipofdk mmd momm Oiitiimim prubfyakul

Jm mpmek wosom Twoich camj, Ju puekow
ioSkttici fWMMi twoich w$Ar dao mm Prtwrihu.

H^ kodkottio nM#0 mm^ig mtdKUrht9Mt
Ptwyfk wimwm. ^mw ti

- Ckoodt!..

PuirM,—jm wskratsmm w myU moc widk,
So wmysMcA grtch&w moich Jaw i wimUciwo I .

.

IV trwmmc dao mc niebawem Ugnie, a ty tej grobo-

WMJ akrwyni pokmimcm wickiwn bdaifta, jeli w nie

fmwsMf Jo oc fcm iftiiumw ^rwdoitimm do nóg
mych prtykuji

— Jaw sn I nart/..

/ syso—saloch... Twóf, Zochna, piaca roo-

pacany/.. Caego?.. cnego ty tam pacaesa w tej chwi-

li?.. Kogo mnhasM?.. W tym blashm hmpy catrwo-

mym

.

. . UpadnitSM, upadmwa a lampt. . Chrysle,

si aapakl..
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/ tf fisy grobem^ ghtcMt dud "' ' '-
,,, n^,,-

iUtH ciotki, oopfumy Md, fyck §*>> t^eyth.

€0 si po ki$e$ pogntbawym krokitm wlok.

Sfysa:—pad srwa—Stmm skraydti mu nit

Bmtióftfwa . . . }Vida:—09adm si ptak na gam.
tkwifjt si, Ica nie spada. Osun si: bije ciaem po
gaacM, licie strca, skrydlami opoce, cMcpia si...

mtdm si sUkwo, pada, bije. — wyrtn/ o 9imt\i ikrwa-

wi DysM^... Zm&w si porywa: u, u ponad Mie-

mi jak kua sunie. CMoga. wabija si; gndw pada,

na wanak si foedi i skryda Imrcaowo prty. Dyssy.

Pawi si we wasnej posoee.

I wida cinie dwóch rk, co si po niego wy^
cigaj... Ratuj duss.. Znów si porwie: po aiemi

kn sunie, krwaw stmg barwi... A te cienie rk
petn po wsttyskick eianaek, Uagaj si jak wie...

Donie, donie drapiece.

,

Udusa mi ptaka I. . CkrysU Parnie, ptaka Twe-

go Bosego ..

Zgaso. Przesilio dao moc moj. JuM tureot

W09ÓW sfysM na uiicy . . . Opuidfy mtue siy moje.

Ciao ctuj. ból cmtf. Tu w piersiach dawi, dusi . .

.

/ ten chód, ten chód okropny na atole, i to tamro-

caenie nage f.. fVirm. co to nneuty:— cituskit—
miski — lodu!— Dobrn, ii ampa agasa: nie che
widnit tego. Ukryj si m em. lady war. nie chc,

by mi Jelsky sw wysao odrowego twitrwaa

wspókmuUm okaywa. NtimmidM wspócautia
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J poittU, JMi AfWMt*

otmMttm. Pó ikn^mm trwoga, dnki lk prwtd

toiMmim ytfMl fciiiff^ wiirwi tytimfjmM,
tmóf? A Irmoga mm i skrmJ^ i mi jtdmjum

iylwo OKTwytitttm wo§9C tHtmtfti

Pkmt ek€

Pim cktfr

...Rommafy wmiry tmtj smmohiod plodtu ume-
my. Na wtyek ttktto pustym krmta iylko krmki mad

óai f dmckdm padiim, Wsaysiko, co UpsM*, gósae.

h mahu, nmfo w gnuy. Ulec J$t mu mi makra*-

mgo y€Hi kraykm Jartmmym ? Zmormiaiy tUfhr* om-

mmy,—MtfdUr wic kM tn^dai i ariadcay o ty-

eia mwgo Ar§ywdait i roapmcay ! Ltgio mu dobro,

miukajU aio mtojt smój aahat mia oskdmi!—A po-

A wt^ aurmf ty mum ptortm, aaaiamu, ty, €o

pahayM iakt m mmmimit eatigodmytk i oasimiomycA,

9 tMtafhftHyfk obmt^attk htamyAto i mtam.

7V« fasam yda Phuacam ariaioUiw9t

bóim $tia€htimnKh prwtpatisa atmdmio,

pocho mmi t aara mmit, bom w oakdmitgo Boga

toftmmycM pratamacatilk coarma twórcaa rfPo,

bmam^cycm oogma potptomy muo€u.
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mmyck wartoci niUmimitiMy Iwono,
Smhmit, btbt wola Twofat

Jelsky sania si wct jak (akir: otumani go ten

dymny czad i, zda si, wszystkie wrota zmysów zam-
kn, aby jakie inne drogi trwonym czuciom i niepo-

kojom otworzy. Oto wsparszy' gow na ramionaci,

syszy szept twardy, ostr\% dobitny, jak udrr/fnia mio-

ta w czaszk:
— WsMok hofHte darzi roskadtm ucmu i ducha roM-

ttrk! 1VsMak hojmU mama SMtuki sUji?.. Pairz !—
jam jest sMtuki wasa^ nabojet potg!

I w teje chwili czuje, mimo e resztlc wadz t
myl z uporem tumi, czuje, e poza nim, tui koo drzu,
kto w tej chwili stoi. Twarz bezradnie w ramiona

ulcrywa i szepcze cicho: ,Boe mój. Boe, co to jest?*

— Lecz w tyme momencie zrywa si bdnie i spozie-

ra poza siebie.

— Molier ?!— krzykn krótko, a usta jakby w ocze-

kiwaniu odpowiedzi pozostay uchylone.

Powróci, znaczy si !— Ale milczy !— Peleryn sw
otula si tylko szczehiie, gow w konierz wciska, po-

chylon twarz t>eretem przysania... Stoi i milczy jak

dert: w ciemnym kcie czarny, zamary i dziwnie wy-
szy, dziwnie...

— MoUer,— ty?!..

Jelsk>' czuje, jak mu minie krzepn, drtwiej,

kuwaj si t przeraliw niemoc gorczkowego snu.



A tamten floi pode driwiiuiii : ctarny, limny, pochylon
flow bcretOD pnytlaiiia . . . Raniona na pienaach

sknylowal i...

Spoiraal!..

Jeltky'rfo jakby mi^diy octy co odenylo: nud
si w tyl i raBMonaai aiiopotal. W tobie si lebral,

wtuli i nrart do wlMnydi doni |>rzypadt Ba wie-

diy i woli, odrndiowyni jedynie instynktem dobrej

krwi, cfawjrcil kneilo i puci je z caych si w tamtym
kierunku. Roitraaskalo si o drzwi na kawaki. oskot
ten zbudzi JelBky'efo i splossyl mu zmor s praedoczu.

Zatoczy si do okna, uniós rolet i szarpn zawiasy.

Chód wtargn do pokoju, dlde dymy poczy si
wykbia na ulic.

Mroine powietrze poranku drgao czystem, diwicz-

nem i popiesznem dzwonieniem sygnaturki kocielnej

:

Av«'Mmria'grmhas'Pi€mmf

Na dachach domów ssiednich kad si saronem

biay wit



o kilku godzinach zbudzono go natarczywem ko-

ataniem we drzwL Popoudniowe soce w po-

koju powita Jelsky grymasem i zwlók si ciko
z ólca. Nie pieszy si jednak z otworzeniem
drzwi. .Korekta, — artykuy, — sprawy bie-
dudniao mu w uszaci natrtnie. — .Daje si

ubra ! — krzykn niecierpliwie. — Sidi sobie pode
drzwiami, zdrzemnij si albo zdecinij, — co wolisz...

Moesz równie obej wszystkich czytelników i powie-

dzie, e pan Jelsky prosi uprzejmie o pocaowanie
w uclio... No, co powiesz, przedstawicielu najbierniej-

sze') na wiecie profesyi?.."

— Jestem posaniec.
— To widz, durniu!

— I starszy czowiek jestem, — wnuków mam u-
kich... I Polak, panie.

Jelsky wyrwa mu niecierpliwie Ust z rki. Roz-
rywajc kopert, agodzi po niemiecku: .Rodak pali?

Nieclie rodak wemie sobie cygaro, — tam z pudeka.*



pmm, — ciyul. — Hm? Zomi Borów-
tka... Ociywidet.. ,cy tahmitk^ ety ^olmór ...* Mo-
cnr! ^mkrwnmnm , , * Po co ty si nad tob tn^casi?..

jopU,, * — Rotumie ac ! — ,,,.ii hi htdm. iU. ik,* —
TajOc!.. J Mt /m tm sah.f Wirri!

Jdaky marisczyl »c.
— Rodak wal jul cyfaro?.. No, to nieche ro-

dak idiie tobie preci. 1 niech wstpi po drodie do re-

dakcyi npraedii, te jeateai chory i nie przyjd dzi . .

.

Niech powie równie, te jcatem niespokojny o zdro%ne

i poayifaio pana redaktora, poniewa dzbiejszej nocy
zjawi mi tic w gorczce szatan.— Streszczam si: mam
itzenjammer yciowy w poczeniu z febr i bólem
gowy; do redakcyi nie przyjd. egnam.

Posaniec mia si i dawi swem cygarem. Spoj-

rzawszy jednak na blad, zimn, prawie surow twarz

t'*l«ky*ego, spowania natycuniast i cofn nir ku
. \viom.

— Jeeli rodak odczuwa potrzek>c ok>egania tragi-

zmem sw>'ch kolei yciow)'ch i w>*udzenia wsparcia,

—

bd nad wieczorem w kawiarni MtMsmm, — Niech b-
dzie pochwalony ! — rzod na poegnanie po pobku.

— Na wield wieków, — brzmiaa odpowkdi.
Poshmiec, biegnc po trotuarach zwykym truchtem

azgi, kiwa siw gow i mnicti: .Tego musi co
szarpa za one dudy,— za nerwy,—h? Ten co knuje.

Gi... co... we bie tym warzy. Z gby dyal>e si
mieje, a w oczach mier si strachem zyma. Czo-
wiekowi takiemu nie mów, co pó wiata zeszed, taki

ma na to oczy, czego i przez polow lunet nic dojrzy.

Widziao si i to! Bywaj uc>' ludzie, co z nimi kilka

sów zagadasz, a on ci potem z gowy wyj nie chce.

1 bdzie d si naprzykrza pamici, bdzie nka, b«.

ci trapi dusz, jakby o Zdrowa Marya prosi.— Stary

14
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ibocs>' w poprzecznic, aby mi« przyjemno kornego

zdjcia czapki przrd kocioem.

Jclsky tymctasem chmurzy si dalej nad listem.

^Doiry ludni,.,'' Hm!.. Hm!.. 1 tak dalej...

,U>pk,,.* Da capo!.. ,wiai si na m$tii tmaU,' —
Praesadnel — ,MyU. t tam na itritcU saet Ja dm
wcaU nit nmtsao.,,* To jest kapitalne w naiwnej eks-

pretyi!.. ,Nmk panu Pan Bóg...*— \ tak dalej... /i

ho tm mmitm,,.— lady ez na papierze!.. .<?//- tta Iuj.m

Bosk t nirch pan mn nie pogardaa . .

.

Jelsk>' uderzy si po kolanach.— Kobieti!— krzy-

kn. — Kobieta I Sacr^ nom de nom, — kobieta

!

t,SukietUri juk spakowaam ..." Sukienki s w tern

Vrszy8tkiem, jak na mój smak, drobiadikiem ogromnie

rzewnym— J csekam spenienia paskiej obiehncy . . .• Co
ja jej, do dyabla, obieca mogem?!.. ^Pieutrza, gdy
dawom m rana.,.' — i tak dalej. — nBo/f 5r< wsystkte-

go. — drf cige...' — ,Kanarek w klatce fu* namt nU
piewa . . .• piewa ? ! — zlituj-e si, kanarek wrzeszczy,

nie piewa. — ,...nit piwa i cigle tylko tta mnie pa-

trwy. A ja jut z tego tyUto ustawicMmi$ paltai Mwasf...*

Za duo wilgoci ! — .i plottk tak óardto si óo/." Ro-

zumie si ! . . ^KtucM od zatrzasku prztsytam.* Oczywi-
cie! — Signum manu propria: poda! poda! poda! —
Zosia Borowska.— Zosia !— nawet we wasnych mylach
Zosia!

— Taak ! . . — Jelsky wypuci cay zapas tchu

z piersi. »A wiesz ty, may puku, te tyby moga wzi
kaidego, eby chocia... cho przed rokiem!..*
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,Po94 9€n^tmm.* No jmke? — pott •cripcnn by
prarcir mun. — ^mii tm ai pm HiiUr tat noc Ccv

mtm krm0iok? i t mmmt prukmai.*
Tu Jehky pocMrwienial nafle i terwal gwatownie

cwUder. .Wi^ i ona go %iridiiaia?!* Poci wieUdmi

krokami cboda po pokoju. Sign na chwila po rko-
pis Moliera, lecz odrzudl go niebawem.

•Do dyabki,~wolal,«w tych .nowych blagach*

jcft co4 wicej nit roikoainy drenca dlft hiateryczek !*—
1 inown aian mu przed oczyma pamitnik Moliera, to

niearwamiale, niepokojce wpisanie si jego w jakie

wyczucia tego, co li w tej chwili w drugim kocu mia«

su dziao, wretzde jego wasne widzenie potem, — jej

znowul list i trwoga... ,Czy ja tu czasem nietylko

2 .MoUerem walcz, nietylko z ni, nietylko z sob? Czy
tu czasami nie wkrado si ju co..?* Równoczenie
prawie przyniós kapr>*s myli:

Haht di Satmt mik mm Kth . .

.

Koimm. folg mir im das tbmkU Retck Ittnab . .

.

Cliodii po pokoju twardym krokiem, chmurzy si^;,

gestykulowa do swych mylL .Trzeba poprawi tnteli*

gcncy koniakiem*,—zdecydowa po chwili. Nie>awem
mówi jul do siebie spokojnie, prawie gono, rozkoazu-

jc si jakby swych myli swolx>d.
— Tak, na to wszystko mona, a nawet naley

patrze z olimpijsk ignorancy czowieka nauld, alr

na to trzeba by profesorem fizyologii oraz radc dwo-

ru. Ja za jestem dziesmikarzem, wic gos powoania
baga, prosi, ebrze natrtnie, aby puci na miasto ja-k Katie King w posuci arcydzikicj kaczkL Swojsidc

gsi podnioa gwat, modzie uniwersytecka si roKoln-

zyazan^e, Mlsrad ogloaz bankructwo nauki i— proieior

/ ologii bdzie si mia ! — le mówi : — .on !* si



tylko ponad brod umiechnie, ale xa to oni: d mnirUi

malutcy i wcale niewidoczni rozemiej si po i^

srrbrn;! fHAtn, nietyle nad mojq kaczk, ile nad gupot
'•"''• Vtór>'m nie wystarcza katedra uniwersytecka wraz

\ stkiem, co si na niej mieici. Im gluchszy za-

ktek, tem gbszym basem rozcmieje si aptekarz, tern

wikszy tryumf bdzie wicia nauka! I

1 tak 'Oto,— filozofowa dalej,— dusza wspóczesna
skacze jak pika midzy twardem kowadem nauki a lek-

kim moteczkiem dziennikarza. 1 có dziwnego, c w ta-

kich czasaci tryumfuje duch kobiety? One s lekkie

i elastyczne.

Jelsky ton w fotelu i mi gwatownie cygaro.

Nagle, nie podnoszc gowy:
— Ty I — suchaj, co ja myl I

Rzuci okiem na óko Moliera i znów poczerwie-

nia w jednej chwili. — Niema szelmy!— uciek otr!—
1 przed kim ja bd teraz gada? przed Idm myla?..

Teraz mog I i zagra w domino z ssiadem ka-

mienicznildem . . . Tak, — domino jest g)ok filozofi

dla ludzi maji^cych senne sumienia woów . . . Moja Zo-

siu, widzisz, rzecz jest taka, e ja si co nie co boj,

tylko nie kanarka, lecz dyabeka, eby mnie znowu nie

odwiedzi. Nie ciebie mi, Zosiu, potrzeba, ale jakiego

gmaszyska wiedzy i nauld, abym móg w cieniu tej pi-

ramidy odpocz cho na chwil. Potrzeba mi olimpij-

skiej brody królewskiego profesora i radcy dworu, abym
móg wymia razem z nim t .now blag* i zmia-
dony wiedz podrczników zasn snem filologicznie

prawidowym... Nie trzeba mi, Zosiu, klucza od twego

zatrzasku, lecz klucza do mych myli swobodnych, trze-

ba mi filozofujcego opryszka, aby mi skrzyde u>'cz>'

swoich i pomóg przkoczy przez... twego kanarka,

Zosiu, co ju nie piewa.
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PrtmkoeayUmy w tyau t>*le prwti lrtd w tt^'>l-'

chat MttytftytMUtm^ le nic pokniemy ta cfaylMi o t'

entyroeiicik polski... (Mam go iretit w Mocnem p<>-

de}r<miu o nifiincinf tfmmm^neyt powieiciowe ! >.

Hopp!.. — Oj niet — Jeliky priyl ramiona.

Priyjactdu! — MoUene! ^ Pajku!
1 Mgie priypowiiaio mu c: ,Lm mum vmom M

h umpioro, Bmirkt mim*
Gwatowny wybuch ttakmego iniediu pchn go

na (oceL Rzuca, tnai i miota nim ten imiedi, po-

dobnie jak imierteiay kanel diorem dakn jego przy-

jaciela.

> <vv> /ij-^i.<'^^\- i 1
•
ii'-'^'>

*
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Wyszed i najwyrainiejsz)^ zamiarem pójcia do
Borowskie), po niespena pó godziny znalaz si nie*

spodzianie na ot>cych schodach obskurnej kamienicy.

Na drzwiach znalaz bilet wizyto%iry: Jan Kunkki, cmtid,

tmid. — ,1 po co J9 tu..?!* — Jelsky'emu chód po ciele

prze>iegL .Po co ja tu..?! — Czyby mn jui co in-

nego rzdzio niili wola moja?.. Komm. folg tmir im

4ss dtmkU Rtkk... A niech si dzieje, co chce!* —
Zadzwoni gwatownie.

U Kunickiego zasta wielki niead: stosy ksizrk

i papierów porozrzucane na ziemi, kufry na rodku po-

koju, naokó peno ciarkow od cygar i niedopaków
po papierosach. Kunicki lea na otomanie. Poda mu
Tckc inilcfc i wskaza niedbale na kneslo. Ja do
pana wanie i^ chciaem*, — rzek spokojnie, prawie
sennie.
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— Pan?— Jelsky musia si powstrzyma, aby nie

wzruszy ramionami. .Skde?— myla,— po co? i co
za konfidencya naga?" — Nie zdejmujc palta, «adl
konno na krzele i wspar gow na porczy. Przypa-

trywa si Kunickiemu uwanie, badawczo, uparcie.

— Panie Kunicki, waciwie, co si z panem
dzieje ?

!

— Wyjedam, — mrukn.
— Widz. Lecz czy nie naleaoby wprzódy cho-

ciaby spróbowa. Jak mona pozwala si tak maltre-

towa yciu?

— Nie rozumiem. Czego ja mam próbowa? Nie

mam nic do zyskania, mog tylko wszystko straci.

— Ah, tak!

— Poczci juzem straci. — Mówi szczerze, po-

niewa nie znajdowaem nigdy rozkoszy w obegiwaniu
siebie lub ludzi. — Widzisz pan, dla czowieka pracy

i ldu niema nic straszniejszego w yciu nad te... nie

wiem jak powiedzie...— teatralne w yciu efekt>'. Za-

prowad pan kiedy modego rzemielnika, który nigdzie

poza sw ulic nie wychodzi, na jak czarodziejsk

feer>'; poka mu pan rusaki, najady, waligórów, wy-
rwidbów; — przez tydzie bdzie chodzi jak struty.

Wasne ycie wyda mu si nagle szare, nudne, brudne.

— No tak,— potakiwa Jelsky.—A co gorsza, wa-
sne ydd tak rozpaczliwie, tak l>eznadziejnie i aonie
chude, e mody pracownik szyda i dratwy gotów je

sobie nadsztukowa w spodniach.

— Takie rzeczy robi tylko literaci, — prostowa

Kunicki spokojnie. — Idzie o to ycie nasze mizerne,

o te zbyt silne blaski w bezwietlne godziny codzienno-

ci. Kade niespodziane silne i wielkie uczucie jest tym
ogniem bengalskim, w któr}*m wszystko nowe i ol>ce



wydaje nam tic ftwiatem i csaroducjtjacj bajki, a my
tami lak ogromnie nikciemni i pospolici.

— Tak, — potakiwa Jelik>' niedbale.— Ale w panu

lanoai si co na dhiss prelekcyc. Ciy (J^^ <VU*
da si po polcoju) ciy w fospodarstwie niema przy-

padlDero konialni? (Spostrsef na olcnie butelk wrai

z kielisskiem i sign po ni), i^mieniaj si co oby-

csaje ;— bye pan, o ile wiem, anty-alkoliolikiem . . . Ko-

nialt,— mówi prselykajc pierwszy kieliszek,— jest na-

pojem mistycznym: nalewk na sumieniach samobójców.
Kunicki spojrza na niego wzgardliwie i zwiesi

warg.
— Albo la palkska wymowa, ten usuwiczny fer-

ment i musowanie wina w gowie. 1 to mi kiedy stra*

sznie imponowao. Pamitasz pan : — rozl>eczaem si'

wtedy w kawiarm. Dzi suciam ze wspóczuciem : panu

co bardzo dolega musi.

— Najk>ardziej paska niedos<^ treciwa wymowa.
Czuj, ie bd panu musia opowiedzie co... co
mniej wesoego i e bodaj na to tylko tuuj zabdziem.
Krzepi wic ductia i — sucluun,— tymczasem sucham.

Ale Kunicki tkwi widocznie uparcie w pierwszej

swej myli.
— Pawie Jelsky, — rzek,— wycie mi wszyscy wte-

dy, nawet w kawiarni i w tynglu, strasznie zaimpono-

wali. Artyci ! . . Oto jest ycie ... To jest unat !— Mia-

em, widzisz pan, w duszy ten c^^n sztuczny, kttiry

was wszystkich owieca . . . Dawniej,— mówi po krót-

loem milczeniu, — miaem na wszystlco jasny, spokojny

i trscwy sd ; dzi tu, w goWie, pozasuway mi si ja-

kie pstre kulisy, pozapalay si jalde sztuczne efekto-

wne blaski Wyobrania (ja dawniej r lem wyo-
oraini!) staa si rekwizytorni boh.itrrs «>styumów
dla l>aznów i komedyantów.

\
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— O! — txarpn si JcUky t skoczy z miejsca.

Kunicki sign znowui po papierosa (na pododze

lela}' ju cae stosy niedopaków), przez dusz ciwilc

inilczatf nagle uniós si na okciu i, patrzc niespokojnie

ha Jelsky*ego, zagadn

:

— Co porabia Zosta Borowska?
Jelsky odwróci si od tego spojrzenia. .Nie wiem,—

mrukn. — Czeka prawdopodobnie na kostyum z pa-
skiej rekwizytorni." — I pocz spacerowa wielkimi

krokami po pokoju, manewrujc ostronie wród V%\;\-

ek porozrzucanych na ziemi.

Kunicki uniós si jeszcze wyzej nu otomanie: ni* •

co przegity tuów wspiera w ten sposób na wypro-
nych w ty ramionach. .Przecie to jest mczennik, —
pomyla Jelsky, spojrzawszy na jego blad twarz i ten

ruch bezwadny. — Hiob na kupie gnoju !
*

— J zostaw pan na uboczu, — prosi tymczasem

Kunicki. — Jej nie dotykajmy naszymi jzykami. Mowa
nasza jest nieczysta : plami nam wszystkie uczucia, bry-

tpi kaem na wszystkich ludzi, i czem mi ona zawinia?

co winien kwiat soneczny, e si niejeden motyl jego

nektarem struje? co winien pomieii, e niejedna m.i
w nim si spali? co winno soce, e czowiek czasem

tak bardzo cierpi?

— Bardzo efektowne cho staromodne kost>iimy

posiadasz pan w swojej rekwizytorni!

— Jabym j po nogach caowa i przeprasza, —
mówi Kunicki ju niemal obdnie zapatrzony gdzie

w kt sufitu, — po stopach caowa i przeprasza za te

uczucia, jalde we nmie wzbudzia.
— Jakie to uczucia?

Kunicki zda si namyla przez chwil.

— Namitno,— rzek wreszcie z dziwnym spoko-

jem. Dla Jelsk\''ego ten gntiny, peny umczenia spokój



mia w tobie co x ohydy; widryfnl tl: T-k chyba

Alimak w kahily roxiii>'U nad milociii.*

— Pan jeMe ncirry, — rzeki.

— Chc9 9po§rwt aa to wnyttko jasno, tnetwo^
a do obraydiwoici, al do wtircii. 1 dlalofo csynic

•obie t knywd, te mówi fioino pned cynikiem. To
pnmaga nieraz bardzo. Jestem panu iscserse wdziczny
M» wis>'t. Sam si do niego wybieraem... Co pan
o mnie myli, o to nie dbam... Widzisz pan, bywaj
rzemieilnic>', z tych sabowitych, mamejsz>'ci, rozma>

rzonych . . . ; taki, raz zobaczywszy scen, zamarzy o ku-

lisach i przepadnie wród bandv cvi^nów jako nafmi-

zemiejsze popychadlo.

— Et!— szarpn si niecierpliwie JeUky. — Zjedz

pan obiadek w towarzystwie Liii i przejdzie. Niema
z czefo robi wetsdimerzu. Za kulisy pan nie pójdziesz

i u wstrzemiliwo przyjdzie panu nawet atwo.
— Dyabla tam !— krzykn Kunicki i zarzuci do-

nie na czoo.— Dyal>a tam t Pój moie i nie pójd,—
ale ja chc by takim jak dawniej ! Pamitasz pan t
nasz rozmow w kawiarni: ,Gor>'cz, obrzydzenie,

wstrt!* — oj tak. Ta droga mego yda wydaje mi si
teraz tak szar, pust i uk nieskoczenie zb>teczn.

Borowski,— mówi po duiszej przerwie, zapatrzo-

ny gdzie bdnie, — Borowski opowiada mi raz swoje
dzieje. A potem, pamitam jak dzi: dugie i smutne
kominy patrzay martwo w dal pust i niem.—On na-

rzuci si wtedy na mnie. .Widzisz,— woa,— dawniej

ludzkie namitnoci byy yda i pracy ramieniem i mo-
tem, dawniej bogowie nie wstydzili si sw>*ch namitno-
ci. Dzisiaj s one od biurka i maszyny precz wyklte
i gdzie glbolto, gboko pod ziemi zaryte, aby tyciu

nie prwiiiiliily. Ty d^siaj o nidi nic nie wiesz. ~
Dzisiaj, — mówi Borowski, — bogów niema ; ale i bo-



gów namictno<^ suby si musiaa w potrpimiu gnun,
jadowitii, trawicj).

— Dzii mamy rozsj|dek, — powiedziaem mu. —
Macie rozsdek ! — krzycza. A jednak syszysz : oto

maszyny do snu legy, a gdzie w pomrokacli kamie*
nycli, w ciszy umczonycli dusz i cia rozlega si nagle

straszny, t>eznadziojny krzyki Otwary si podziemia

wasze i cuctin. Zrozumiae, kto je otworzy ? kto jest

l>óltt waszego krzykiem po nocy? Zrozumiae, za co

mu ludzie daj zy swoje? wite i czyste zy tskno-

ty?* — Wtedy powiedziaem: .komedyant", dzi wJ. m
kto jest tym krzykiem po nocy.

Jelsky przysuchiwa si temu z uwag.
— No? — pyta niecierpliwie.

— Artysta ! — odpar Kunicki z naciskiem. — Wy,
wy jedynie potraficie dzi i kocha i cierpie. Wy je-

stecie naszego bólu krzykiem po nocy... My dzi
moemy da tylko — zy naszej tsknoty.

Kunicki ton spojrzeniem gdzie w dali: wida
byo, e obrazy i sowa wspomnie wi mu myl ;

—
przeywa je po raz drugi z guchym, zawzitym
uporem

:

— Oto w pomrokach kamiennych w ciszy umczo-
nych dusz rozlega si nagle straszny krzyk po nocy.—
Budzi si namitno, bucha pomie duszy! 1 ganie.

Pozostanie—jeden, dwa trupy, i otwiera si nagle prze-

pa bólu i cierpie.

— Co to znaczy?!— krzykn nagle Jelsky i pi wy-

stan! tu nad nim.

— Borowski tak mówi.
— Aha, tak!.. Wic tak Borowski mówi?..
Kunicki tymczasem snu, dalej swe nici pajcze.

— Ale za dnia przepa ta ju gucha, ju zimna,

ziejca t>iko dusznym czadem zgni>'ch wyziewów ! .

.
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Bo my jcttcimy dniem. A wrai xe witon odiyly ju
nukMiyny i lanurti Uidfie. My, ludiae dnia, wsdryfamy
si nu le wane nocne, podiiemnr eprawy. Naaie nn-

t^mod t pnc^iet flboko, gboko pod lienu n-
rytC!, aby i>'ciu nic pnrailradiay. — Zjk dnia tnuj lic

jut tylko mde, cikie klbiika d)inów : rospacz po zie-

mi cbodzL Dhifie i tmutne kominy fabryczne patn
martwo w dal past i ninn.

W dal pust i niem, — po\%tórzyl raz jeszcze. —
Nas nie sta na sal uczucia. Ono nam odbiera t moc
i pewnoi w tychi, jalde daje automatyzm, to oparcie

w niedoli i smutku, jakiego askawie udziela maszyna
i biurko.

Jelsky zwiesi gow.
— Tiens !—cmolm.— To jest stimmung kapitalny

!

Czy pan nie pisujesz przypadkiem wierszy?

Na Kuniddcgo uderzy pons. Jebky sign macii-

nalnie po jald zesz>t na stole, lecz nie dugo trzyma
go w rkach. Kunicki wydar mu go z przed oom
i rzudwsz>* si znowu! na otoman, ciaem prz)'sania

ten zeszyt.

Jelsky mia si saeroko: .Doctor medicinae et dii-

rurgi« ! Dobrze dzieje si na wiecie I — Zosiu, Zosiu

poczciwa, cole ty zamtu wokó narobia !
*

Kunickiemu dray wargi.

— Czy pan myla Idedy, — mówi szybko, aby

zagada niemie dlai^ zajcie i odwróci myl Jebky'ego
w drng stron,— czy pan si nie zastanawia nad tem,

do jakiego almrda doprowadzi nas kiedy praca. Ha

!

Iia! .praca rozkosz!* .praca obowizkiem!' .praca

witoci !' - a jej sakramentem podzia T-^ podzia pra-

cy w nieskofkczono

!

— Panie, czym nie myb ! — Jelsky zakrzu si
nagle wesoo i saderal rce. — Gotuj zbiorek kaligra-



ficzno • umoralniajcych wzorków dla modziey. 21iuij-

dzietz tam pan midzy inncmi nastpujce sentcncye:

•Podzia pracy ogupia uszlaclietniajco, mio ojczyzny

to sumienno w swym dziale pracy.— Czas to pienidz,

moralno zmienia si wraz z czasem.—Jedno marzenie

wicej, jeden grosik mniej. — Ora et labora, przyjdzie

patr}'ota, co z tego skorzysta.— Cierpliwo i praca jed-

nych uszlachetnia, a drugich wzbogaca..." Mam i drugi

zbiorek, tak zwany .filantropijny", dla popraw)' cha-

raktrru zgrzybiaych bankierów; posiadam i trzeci, ,sa-

voir t'itrr'owy", dla modych artystów, poszukujcych
mecenasów. Panie Kunicki, czego ja nie mam w tece?..

Tymczasem w tej tece to wszystko spoczywa I — Jelsky

plusn doni w czoo.

A potem obejmujc Kunickiego wpó:
— Jak Boga kocham, panie Kunicki, przy panu

myli si niwnie dobrze, jak przy Mullerze. — Mni<* aby
tylko ruch myli pod czyj czaszk odczu! Jestem jak

ten kort wycigowy: póki w stajni, poty drzemie; niech

ptaka zobaczy, — ju ciga si gotów. Dlat^o te pa-

syami lubi kobiety!

Kunicki próbowa si umiechn, ale niebawem

machn rk. Chmurzy si poty, póki myli swojej nie

znalaz, poczem rozjania mu si nieco twarz.

— Widzisz pan, ten podzia pracy tak czowieka

stoma acuchami do miejsca i czasu kiedy przykuje,

e gdziekolwiek si ruszy, natrafi na zimny metal ma-

szyny, kaide jego spojrzenie w dal przysoni kbiska
djmów. Tylko dugie i smutne kominy fabryczne >cd
patrzay martwo w dal, — w dal pust i niem.

— I czy 'pan o tern pisze poezye ? To mole by
wprost kapitalne.

— I bd te kominy widziay w dali jakie zo-

wróbne znaki. Boego gniewu ciche ostrzeenia, jakie



óymnt Mimu TtM Fmrta lawiile ponad wiatem. Afe

kominy nikooiit tej ujemnicy nie tdrads: lodzie mali,

nikli, gdzie tam wród trybów maazyn na dole zafu-

hieni nic o tern wiedzie nie b^d... Sztuka? Wtedy
lem namitniej Indzie do tztuld w)'ciaga b^ ramiona,

bo tyda ju wcale wówczaa nie bdzie! A wy, co j
iwMajfck, wy jrdem godni i na jaowej puatyni za

tyciem zrozpaczeni, wy z krzyków nocy amk riM
bdziecie chcieli. Ale waaza aztuka na waa samych ti
zemci, zaszczepi wam ten obd, któr>-m si jui dzi
bawicie, — zaszczepi wam — Furor Apkrodimmta! ,.

Jelsk>' zerwa z siebie palto, cisn je gdzie w kt
i priysiadl si do Kunickiego.

— Pan masz talent! — krz>'kni. — jaic Boga ko-

cham! Rkopis prosz. Przetómaczy si. W gazecie si
umieci. Reklam si zrobi Z gór>' wiem, e tam jest

talent. 1 niech si pan nie rumieni. To si zdarza w naj-

lepsz)'ch rodzinach. — (Zosiu, 2U>siu poczciwa, coie ty

zamtu w wiecie twórczoci narobia
!
) — Paóskie rze-

«-xy, czuj to, musz byC wprost wizyjne. Tam byo
co: .pozostanie jeden, dwa trupy i otworzy si prze>

paC bóha i derpieii.* Panie, to jest wróba wprost, ja-

snowidzenie !. . Trans w sztuce sprowadzi si kiedy
wprost do somnambulizmu ; gadania niema ! . . Ale ! —
ja pierwszy raz spojrzaem waciwie na paAsk twarz.

Pan maaz kapitalnie mocno nar>'sowan.-) gow. Spro-

wadzi si tu malarza. Niech prosi, aby móg portret

zrobi . . . Panie Kunicki, pójdziemy si upi dzisiaj, —
co? Wiesz pan co? — pójdziemy do tynghi, — Tvetta

daje drugi koncert. (Jelsky potrzsa prawic Kunickie-

go). My si zaprzyjanimy, panie Kunicki! MedycjTi
pan, oczywicie, rzucasz, bo to jest przecie do cliolay!

Sztuka to jest wielka rzecz. Niema, niema nic innego

na wiecie! v
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Kunicki patriyl na niego z podeba niedbale, otwie-

ra! szeroko oczy i mi papierosa. W oczach Jebky'egD
rozdar zeszyt na dwoje i tui z pod jego rk cisn
kajet w kominek, gdzie tliy si jeszcze jakie listy i pa-

pierosy.— Jelsky zdy go pociwyci za poy, przyci-

gn do siebie i powali na otoman. Sam zai przy*

pad na kolanach do kominka. W teje chwili buchn
pomie tak silni»v ;*•• -lsky rzuci gow w t^'\ i zerwa
si z kolan.

— Idyota i szubrawiec! — krzykn w pasy i.

I narzucajc na ramiona^ palto, szarpa je i woa
gorczkowo

:

— Mona filistrów orzyna co si da, dugów nie

paci, dziewczyny gwaci, przyjació oszukiwa, ony
cudze uwodzi, — ale takiego chamstwa, jak Boga ko-

cham, nie popeniem nigdy. Na to trzeba by chamem
z urodzenia i karyerowiczem z odziedziczonych skon-
noci! Trzeba by ykiem z krwi i szpiku, niedog.*),

który zamiast bra, cz^o nie daj, filozofuje o mioci
i boi si jej

!

Kunicki podniós si ciko i niechtnie.

— Przedewszystkiem, pan wzbudzasz tylko wspó-
czucie tem doszukiwaniem si genialnoci — w innyci.

Mnie tego wieka losy oszczdziy; wiem, e tamto jest

w kadym razie mniej warte od paskich nadziei...

A co si tyczy paskich grubiastw, — to nie chc i
za kulisy ycia! Nie chc da si omami teatralnym

efektem! Ja musz si zmódz i zosta tem, czem by
zamierzaem: czowiekiem poyteczn>'m ! 21rozumiano?

.E, to jest idyou !•— zdecydowa Jebky w mylach
i nie raczy nawet odpowiedzie.

1 nagle przypomniay mu si te guche, niewia-

dome zamiary, ten ponury nakaz, co go tu na lepo
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pm-wióai. RjHd tedy bet tedRjrcb wH^pów, roiko-

tiu).)< M^ jul tylko bólem, jaki sprawi mu .idyocir*:

— Borowski uciek i sotUwil looc n* bruku.

Na Kunickiego podiiaalo to ncctywicie mocno:

ocworsyl usta jakby do okrsyku, raniona mu iwisly,

w prieatrawone jakby ocsy party lxy.

— Prawd mówiss?! — wymoiolil x siebie.

Jelsky wyj Oefmatycsnie s pufilaresu Ust poio-

suwiooy prses Borowskiego i wcisn! mu go do dr-
cej doni. Kunicki przebieg ocz>'ma X kartlc, cofn si

do kanapy i iwija si, wtula tam w kcie: ciga si

jak limak w skorup. Nie sysza nawet konceptów,

jakie mu Jelsk>' gradem na gow cisn.

Ten szarpn go wreszcie za ramiona.

— No, — panie Kunicki ?!

Podniós na niego jakie uparte, ponure wejrzenie,

to patrza uwanie, to gubi go jakby z przed oczu

i spoziera obdnie. Wreszcie zaprzeczy powoli gow
i oddal mu kartk.

— Panie Kunicld, — nie?

^ Nie, panie Jdrity. Nitt
— Bój si, ciiowielni. Boga, — dlaczego?

— Tóouiczylem dugo, — mylaem, e poj . .

.

Ja boj si jej poprostu jak ognia I.. Ja ju si zacz-
em wykoleja w ydu ... Te uczucia dla kobiet, choby
najszbchtniej pojte, niszcz nas teraz i gubi bezli-

tonie. Ja to nie z siebie : patrz w wiat i widz, co si
wokó dzieje. Alkx> zczezn, albo ucz>*ni si takim, jak

wy... Ja nie chc by takim, jak w)*! Ja mam obo-

wizki rodzinne, i do spoecznych obowizków si po-

czuwam. (Szarpa si i krzta kolo kieizeni tuurka,

i faey wystpiy mu do oczu). Oto co matka moja pi-

sze... Priecaytam, co matloi moja pisae: .Na mio
Bosk, miej ty lito nad samym sob i uciekaj od tej



kobiety, jeli iapoiniue<i o niej nie moie9x. Uciekaj icm

prdiej, im bnrdziej byaby ci skonn...*

— Rozplacz-e si pan teraz nad ffob

!

— A ja pana odszuka chciaem i o pomoc jalc

przyjaciela prosi. Chciaem, eby pan, jak wówczas
w kiiwiarni, wytru i wypali to ze mnie bodlaj cynizmem.

O! bo ja cigle dniem i noc o niej tylko myl, go-

rczk wyobrani tylko yj i tworami tej chorej wyo-
braini odpoczywam,— tam w tych spalonych zeszytach.

1 wiem, e to jest zo, i rozumiem je przecie. Jak po
nici doszedem wyobrani a na ten kraniec przepaci,

gdzie ycie w kbach dymu i tyranii pracy ginie; gdzie

sza godnej wyobrani si zaczyna. Rozumiesz przecie!

A mimo to, gdym dzi tam przed oknem stan, ta myl
zbiega do gowy : jeden ruch, jeden skok : — dom %iry-

soki, bruld twarde... Skoro zrozumia, e ycie twoje

tak mao bdzie warte...

— I nie poszede pan do niej?! — krzykn mu
nad uchem Jelsky.

— Nie... Ja pana szuka zamierzaem i prosi
bf>daj o tak rozmow jak wówczas, bodajby o...

— Cynizm?..

Jel8ky'emu opady z przed oczu 1-

ci je w powietrzu i pocz czyci ma i. . z

pozbawiona cwildera postarzaa si jakby w jednej

chwili i powida, potworzyy si na niej zmarszczki,

wystpiy rysy; krótkowzroczne oczy mruy si po-

czy pod wiato. W wyrazie ca>*m wystpio gnune
pitno zuycia.

— Chcesz, mody entuzyasio, wieazie co o wdzi-
kach 7joa\ Borowskiej. Intymniejszych. H ? Wie si co
nie co... Widzisz pan, ja tu do niego trafiam wcale

nie najszlachetniejsz drog. I czemu pan dba stajesz?



Cictnu mi pan do ocitt ikactess ? Wmk ja to i lyotli-

woci dU patekkj karycry.

1 Jdsk>' prytal mu teiecfacm w twan. Kolnieri

palu nattawii, cyfiiider na tyl gowy tartucil; wtlo-

nywny do Ideaseni rce i gak laski, wpatrywa c
w nicfo wyiywajco.

— Satytlakcyi odmawiam, pooiewal mówi na -
danie... A ja nyilakin, te to u nas tylko wtsystko

gnije. Polcazuje si, ie i na praedwnym biegunie rosn
Udne kwiatki.— A, ciwalc sobie widowislco!— nadzwy-

ny ! wspaniay egzemplars solidnego cslowieka. Wic
ini.iirm rac>*c: cor ranmtt

Kunicld zerwa si na nogi, jakby z zamiarem spo-

bcakowania Jesky'ego. Ten zasoni si szybko krzesem
i energicznym nicliem sign do tylnej kieszeni. Posta
krótk chwil. Na korytarzu zatrzyma si wszalcie raz

jeaacse. W tcjic chwili usysza za drzwiami jaldei osu-

nicie si czy upadek i nagle zerwanie si spazmatycz-

nego paczu, jald rozpacmy szloch bezradnego dziecka.

— Ei€« vhrl — pomyla Jelsky.

*i>^i

Biai.iw«, w brudnym pyle nurzajca si mga wy-

sikla jakby z szar>'ch muruw i zawalia ulic. Sylwetki

przediodniów, koni i powozów otaczay si biaym opa-

rem, czeniMly i krzepy, zda si, w sennej odialoAd.

Bruki ziony zatchym, zgniym oddechem. Wloka si
mokra gnoino pnez ulice, dziwnie jako wydfaioiie

w tej mrocznej perspektywie.

S
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Jeltky zgubi jakby w tej mgle twe chci i zamia-

ry: nie wiedzia, doki|d i po co idzie. Gdziei tyllco na

dnie kadej myli nieokrelony lk czy te niepokój

przed tem, co si niechybnie zblia. Jui chcia wstpi
do najbliszej kawiarni, gdy go kto pod rami schwy-

ci i do siebie przytula.

— Chodz ja, panie Jelsky, po miecie jak ten piet

fautga, co pod murkiem przystanie, powcha, \^'idzi, e
nie tu, i idzie dalej, sam nie wie dokd. Nie siedzi mi

si tu co u was. Noc w gorczce t>'lko by malowa
i malowa: — hej jalde obrazy! Wstaniesz do stalug:

pdzle z rk same precz wyai. Swoje jakby zgubi,

cudzego jakby nie wiedzia, gdzie szuka... Chodz
i patrz (co na kobiety bardzo patrz!) a od tego pa-

trzenia t^iko wary na mnie bij. Tfu! — Z nudów za-

szed i do Borowsldej. Trzy razy by. Wreszcie sami

otworzyli. Powiedzieli, e nie przyjmuj, i saHop! drzwi

przed nosem. Ale adna! oj adna!.. A smutek taki

i agodno od niej idzie, jak od zorzy na wieczór. Uch,

adna, t>o adna ona !— krzycza i wymachiwa rkoma.
Jelsky by zy:
— I czego si pan rzucasz jak d3'a>e w -

— Tak natur Bóg ju da, — odpar ,p;.w. ...^,

.

Pan zawsze spokojny jak chiczyk... Ot, pana to ja

nie lubi, — uly natychmiast swemu sercu. — Zawsze
elegancki, jakby z po^ '

'

i. Dmucha mam ja

ochot na pana... W ^ ^ ^ i»y — niech Bóg ucho-

wa ! — midzy nami co wyszo, — jabym bi. Jak Boga
kocham. 1 za nic: ot za cwilder, za cylinder, za bródk
w klinek, za oczy... A oczki to u pana za szkiekami
chytre! chytre! chytre!.. No, nie! nie!—agodzi i mia
ti serdecznie, gaszczc go po ramieniu. — Ja przede
nie myl bi. Tak ot gupstwa gadam, dutz
Bo ja na wsz>*stko u was zy. Co usysz.



n^, w»i>ttko ni kMlecd^ w gardle tuje. Bilb>iii, —
Ol co! Óm potem wiiyiduch profesorów i chirurgów
wolmj. Jakie my tu ciowieka naprawie mamy, Idedy

tu u nicgu nie wnyitkie koateciki im Iko. Wida, e tu

ktoa w talu terdecanym je powytraaaK*
— Nie radac, panie Pawluk, nie rada^ tuuj tak

doaay lecay. Myimy jul o 300 lat od tego oddaleni.

(W>jl a bcaaeni rewolwer i podsun mu go pod ocz>').

Nie. nie!— imial si i nabdowal jego glaakanie po ra-

mieniu. Ja nic slego pnecie, — wcha tylko daj. Ro-
sumu ucs.

— Widaiss jald! 1 sa to nie cierpi. Wszystkich
ja nienawidz. (Chmurzy si, szarpa, wreszcie znów
si go za rami uc2<»pik P.ini<> |<rlak\% po co pan uki?

— Jaki?
— Ja sam nie wiem ! . . Zdawaoby si, le czowiek

dobry, sierdieczny, — a w oczach co siedzi takiego . .

.

le, panie J<4^k>'. le ! . . Ja czuj, e panu bardzo ile

na awiedr
— Odczepie si pan!
— Pan si nhra, ieby w>'glda jak ten Niemiec,

jak dmgi Niemiec, jak trzeci Niemiec . . . Ubierz si, jak

chcesz,— wszystko jedno, skóry nie zmienisz. A ^ór
to ja u pana inn czuj.

JeMty poklepa go po ramieniu.

— No, dobrze, dobrze.

— Ja mdrzefssy od pana, klepaC niema za co.

— Mdrzejszy, — rzek Jelsky powanie.
— Wisz!

Jcbk)' patrzy t>'nicsasem lu niego uwainie, jakby
coa w myili ukada.— .Ale zosUw mi pan adres, przy-

da mi si niebawem.*
— Do akademii pisz, kiedy chcesz, cho ja tam

rzadko, — rzadko!

«5*



Poda mu nirdhalr "-^^r w orry za p«lrxyl

uwalnic.

— Ah, panic Jeisky, ja si boj, cby micdiy na-

mi co nic wyszo.

Jeltky iimia si nerwowo.
— No idi pan ju, idi, gdzie trzeba.

~ Tai id, chodi nigdzie nie trzeba. Smutno co
u mnie, panic JcUky, — aj smutno!

1, kiwajc wci gow, zanurzy si we mgle.

— Tald przecie i zabi potrafi— pomyla Jelsk)*.

'r a •%<vV>»tA.^««'^3^' ' '
'

1
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Ta dotykalna prawie mga jest obrzydliwie litka

i depa, ma si wraenie piwnicznej pralni ; czu niemal

wstrtny zapach mokrych cierek. Ludzie podnosz kol*

nierze, krzywi si, charcz i spluwaj co krok. Gumo-
we czarne paszcze nawijaj si co chwila, lni jak

szko i prz>'nosz ze sob smród kauczuku. Na brukach

Uzko. Odbicie wasnych nóg pod wilgotnym trotuarem

odbiera pewno ruchów i sprowadza niecierpliw w nich

ostrono. Ludzie burcz na siebie, spogldaj chmur-

nie, odpowiadaj oprysldiwie. Tu i owdzie zapala a
przedwczesna laUmia, zblizka rdzawo óta, zdaleka

jakby czarna plama, otoczona jasn mtn obwódk.-i

;

wokó latarni strzelaj we mgle dziwne tczowe aure-

ole. Cisza robi si na ulicach; dzwonki i sygnay du-

dni gucho.

Gdy Jelsky wchodzi na ulic, przy ktorcj mieszka-

a Borowska, otar si niemal rami w rami o Kunic-

kiego. Skrzywi si i splun. Potem zdawao mu si.
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te tposirwfi opodal Pftwbaka, jak wytkakujr / tram-

waju. Wrwrir gdiiei idak lamajaciyfai mu dziwna

•ylwctka niby ptaka wldkiego. .MoUer w pekrynie*,

—

pomyilaL

Mga MMia Mc teraz przez tilic^, b^kala ^ po za*

aBcach. Cm bjrlo Idmieiiie wiatru, deple, oiywczr.

Gdaie w gbi dac ilytze^ kródd, ostry pomruk

;

poieai drugi i traect, luby sygnay tajemne. JeWty'entt

prMiiuno «c cod caamego pod nogami Niebawem
naym oatry, ociryp>' i przeraiiliwy tyk; darcie si^

gardowe, ocliryple, roipaczne. — Koty krz>'cza>' po
muracii.

A mga snua si coraz prdzej, kbia si jak

dym, odr^iiiraa si od ziemi jak biae cauny na opa-

rsebrimch o wicie.

Jelriry spojrza w gór. Jasno jui byo w oknie

Borowskiej. Wielka wietlana aureola strzelaa tczo-

wymi promieniami we mgle. — Zatrzyma si w bramie

i spojrza przed siene.

1 zdawao nua si, e widzi po dnigiej stronie,

w pe%mej od sieiie odlegoci, trzy czarne, znierucio-

mionr, jald^ w jeden punkt wpaCraoiie sylwetki.

1 znów ten syk obmierzy I

Szed wiatr wity i mikld, nioscy motr wotl

wito zoranej ziemi.

— A no,— wiosna !—mrukn Jelsky. Skrzywi si,

splun i wstpi na scliody, wiodce do Borowskiej.

-^^2^* • ^\/Vw^*

Bawi niedugo. W nies(>ena pol godzmy uchyliy
si drzwi wdiodowe. Jebky wysun si na schody



i tiepul co niecierpliwie do wntrza. .Trudno, ja nie

mog mie zawsze jednakich myiii ! . . 21ajccia s ! M-
czyzna jest nieco odmienny od was kobiet... Trzeba

si prsemódz ... I czego ty si waciwie boisz ? . . Przy-

l tu kogo... 1 w tem ubraniu!.. Bia koszul wida
po ciemku. Okno jest > riw... 21azibi si atwo.*

Zatrzasn drzwi i ....ii tcni czyj pacz. Zaledwo
krok postpi, potkn si o co na slomiance. Podniós
jaki pk z ziemi i zniós o pó pitra niej, do wiata.
W rku trzyma zdeptan i obocon przed chwil gar^
bia>'ch lilii... Iw teje chwili zdao mu si, e tam
wyej, pod tero oknem, na które zwraca jej uwag^
kto jkn i osun si gucho na schody. Jelsky rzuci

kwiaty jak oparzony i wyskocz)'! na ulic...

, Katuj ty siebie! — krzykno co w nim. — Rób
co2»! opanuj si wol!.. Ju ciebie ze wszystkich stron

opadaj upiór)'."

A mylom przypomniao si natrtnie:

Komm, folg mir m dta dtmkU Reich Minab/
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udu, jak najwicej ludzi!*—wolao co
w Jesk>'in,— ruchu, ycta, fwaru ulics-

ncgo. Ten iii>'n miejskiego yda potra-

fi! prtedei aaghitza najdokucsKwize myli, najwickaie

bóle. Nienu zdawao si Jelsky'emu w takich chwilach,

te hidzie naokó udaj tylko jak pibi krztanin, wy-
twarzaj umylnie jaki chaotyczny i bezsensowny wir,

na to tylko, aby módz nie myle o sobie.—Jako, idc
teraz przez ulic, mia wraenie, ie mnymko nmolcó

wpado w jald dziwaczny i szalony taniec Rozsnua
si mga i tumy wysypay si jak mrówki po deszczu.

Snu)' si, pyn}*, przeplatay w korowodaci, wygar-
nia>' w boczne ulice, sypay si jakby w popochu
1 zauków, wbija)' si klinem w inne lale i rozsnuway
pod murami w nieskoczone czarne i ruchliwe witgi
Za na placach,— u m, gdzie powozy zbija>* si w nie-

rozwikane wzy, gdzir tramwatr i omnibusy, kócc



tic Be tob ciiwunkami, twonyly jaloei saway nir do

priebycU,~ uun zlewajcy tic lewtid thun porywao
co jakby w nagle, popieszne i gwatowne ruchy

Wród dzwonków, krzyków, gwizdu i oskotu, wszyst-

ko, co iylo, wpadao, zda si, nagle w jaki sza i wir

kankana.

Jclsky lubi i ten tyngiel Ale dzi po raz pierw-

szy uczul si tylko widzem: on jeden nie bra w dzi-

siejszym spektaklu adnego udziau.

— Zy znak,— rzek do siebie.— To jest bardzo

zy znak!

»A wic do kawiarni,*— kontrolowa swe zamiary

dosy potno, bo wtedy dopiero, gdy zasiad przy stoli-

ku. Wraz z butelk.1 wina prz^^niesiono mu i poczt.

(Jrlsky wsz3rstkie swoje sprawy zaatwia w kawiarni).

Listów wszake nie przeglda, korekt>' robi mu si nie

didao. Siedzia w cylindrze na gowie, duba w zbach
wykaaczk, popija winem i rozmyla:

.Krysztaowy, niezmcony sentymentem szczyt cy-

nizmu jest rzecz niedocig dla nas. Brakuje nam g-
t>okiej filozoGi pienidza, bez której z fal popyn nie-

podobna. To te prdzej czy póniej na piasek wyrzu-

ci nas ona musi... Jake to Hertenstein mówi?—
.A ja poprzez mt>' uczu waszycli, biedni, sentyment

widz.— Przepadniemy..." 1 on take.— Co tM na-

pnykad midzy nami ten blady sceptyk nielitodw>'

jak sumienie? ten znudzony Jeremiasz z krucz wrób
zagady? ten midzy tyngle zabkany germai\ski ro-

inant}'k z koturnowym sentymentem swej muzyki, nie-

moazcym profanacyi timiu?.. 1 ten drugi napó dziki

aktor ze swoj tragedy instynktów? serdeczny m-
cirnnik najwytsego idi popdu, z którego wtaeOn
sztuka si rodzi: instynktu do udawania i aktorstwa?..



1 oni wiyicy wrmi le twoj boleci?!— Ciyby to

byl tytko do kupy naspduny ler dU polipów?..*

1 co jakby til odwródk> mu gow w stron u>
go ttohi, pny którsm lifrfffjtt wdoraj wras s ca gro-

mad. Nawml wspomnieli rzuci mu si do gowy. Aby
je tthma, poci co rysowa na auumurowym siole.

Od niecbcenta, bezwiednie wylitografowa na nim go-
tyckie: lVtm^ lfVil umd Cfmmg, pocsem zmy to palcem
i wród modnych zalff^tasów oraz pynnych linii napi-

sa: 1V4Atk pr^tfytmikM I iMMr^'.—Ale oczy mimo wszyst-

ko odrjrwaly ^ co chwila i wracay w tamt stron.
Bo gdy nie patrza, mia wraenie, le z tamtego ku
wlepiaj si w niego oczy polipów, wypuke, iryzujce,

potworne lepia mtw, i ie oto wycigaj si ku niemu
olbrzymie misiste ramiona, pene obrzmiaych, luzo-
watych i chciwie otwartych ssawek . .

.

•Ssa, ssa i ssa! A wyssan much odrzud
prrcz! 1 siga dalej, szerzej, wyiej!..*

1 wydao mu si w tej chwUi, e tu ot>ok niego

siedzi Borowski, a po drugKJ stronie Hertenstein, i Ze

siniwa ich co do siebie, obezwadnia razem ... e sto

nici pajcz>'ch oplata ich powoli. Szarpn si i rzudl

jak szcmpak. — Zadzwoni niecierpliwie i gunUtownie.
— Pióra! papieru !— woa.
Za chwil pisa gorczkowo, gwatownie, gonic

myli piórem. Jul kilka kartek na bok odrzuci, gdy
usysza nad soIn| nosowy glos, akcentujc>' niedt>alr

nonazalancy i lekcewaenie. .A co !~ pomyla —jest
jul jeden z nicu*

— Co si pisze?— pytano go.— Paszkwilek?
— Hm!— mrukn potakujco i doda niecierpli-

wie:— Poszed precz!

— Tytulik?

Jdsky odczyul t>'m razem z zadowoleniem: .^m-
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ror t^roSsióca. Z kaifcktMmu i praktyki tydcmej nad-

iudu.'

— llu*ho«l)<'' /.tsnnal si kto s/i-ioko nad j^u
gow.— Bój Mjf; l'..a;.i. Jclsky, ty jui dowcip straci,

kiedy molesz i.ikit i/.iciy pisa na trzewo. Pcit)* si
pogr>*zly, a ty z armat na olbrzymów cigniesz. Kto
tu cierpi nn furor?— Tu wszystko n.i r .hL

Jaki czytelnik weimie si dzi na ,n<'uli ^ ko

naprzykrzyo si jui nawet przedmieciom. Pisz: «ina-

sonów/ to zawsze jeszcze najbardziej popaca.

Jelsky rzuci pióro o stó W pierwszej chwili szu*

ka kogo oczyma naokoo siebie. Ale nic znalazszy

w caej kawiarni nikogo prócz kelnerów, nie zdziwi si
nawet bardzo. .1 do tego doj mona!" — rzeki do sie-

bie.— Podar kartki na drobne kawaki i rzuci je w kt.
.Te wszystkie polipy dla mnie ju nawet ciaem egz}'*

stowa nie potrzebuj. Ja mam je wszystide— tu,

w gowie ! !
•

Domi oczy przysoni i wciska je sobie w ciao.

Ale rozbudzona myl jui mu spokoju nie daa. „Wszak-
e i ty bye dla nich Beatrycz,— podsuna mu na-

trtnie.— Tylko e tobie nie ponuiga zdradny tlros,

lecz poczciwy, nigdy niezawodzcy Merkury. ^La ua
rechma imploro— o Jilsky potentf!* — tak si wikszo
was z gbi duszy modlia. Uu geniuszów napodzilimy

z tob, poczciwy Merkury ! Ilu ich rozpycha si teraz

w ydu i drzemie w przedsionkach Parnasu, lub w lo-

y portyera. — Zwaszcza tam! Bo czy moe by bar-

dziej wymarzone stanowisko spoeczne dla tych, co

przelicz>'li si wprawdzie w swym talencie, znaj wszak-

e natomiast stosunki, normy i wymagania: wiedz,
przed kim mona hardo eb zadrze, a przed Idm nale-

y kark nizko pochyli? Niebye jakie to obowizki
i nielada odpowiedzialno przed spoeczestwem ! Niech



Un wewntn trudi lic, myAl. iiKC^ •ulrj, kocha-

j i fiii;*-'P<Mtyer musi witt sawtie objcktywn
i cdcodnie powan fisyofBomic kolumny. PortMi

repreicntujc pneciet godno gmachu; wynananym
tuiurkicm paiukirfo ditada lub paitok libery imponu-

je ulicznym tumom tak dalece, tt gaii docicztnir

H-ajccik ciekawo tego, co si wewntn dzieje. A dzie-

je si zawsze ^: — nie tak to za starszych pahstwa

bywao! 1 ludzie wierz, ie le si dzieje. Któ bo le>

piej od portyera zna moie paAslde plotld?

Serdeczni moi,— zwróci! si Jelsk>' do tego stohi

w kcie, co mu wdi oczy drani i przyciga wzrok,
— scrdedk moi, jam was wszystkich oa pegaza powsa-

dzaL Siedcie faiodajby okrakiem, ale trzymajcie si
mocno za grzyw i jedbtde powoli a ostronie wygod-
nym go4ciikem naladownictwa lub obcbodn ciek
wsgidów i wzgidzików. Poczciwy kort zaprowadzi

was prdzej czy póniej do obu. Cierpliwoci t>'lko!

Wam przystoi by bardziej uwiadomionymi od
starszego pokolenia; to te w zwyciskich fanlaraci,

wsród uroczystych peanów na cze Erosa, pokloikde
si cho po cichu Merkuremu. Inneau tlowy, oddajc
hokly kady swej Beatr>*czy, wsponnijd«- cht^ lrir«1v

nielbedy dobrem sowem—Jelsky'ego.

Bo te doynki wasze, polipy moje, to chyba ycia
jedyny plon bdzie!..*

->--•

•Osmuuaiem cos?*— JcUky podrzuci hardo go-
^C — -Trzeba zje kolacy '—pomyla i sign po ja-



dlospis. Lec< karU wypada'mu niebawem i rk. .Oto

s skutki ambicyil— podsiepn mu w nagym zwrocie

bies kaprynej myli. — Pomylaem na chwil tylko

o pomirrtnej sawie i straciem natychmiast apetyt...

A gdyby tak do kolacyi zaprosi LiU?.. Albo— tU9%sf

— Zosi Borowsk! Towarzystwo naiwnej kobiety robi

nadswyczajny apetyt ! . . Nie motoa, niepodobna 1—sami
prsetoUiaby mi wnet wszystkie potrawy.*

Pocz co kreli oówkiem po stole. Z bezadnie
popltanych linii wyjrzay nagle kontury ptaka.

.Chrzecijoiiski ptaszek Feniks?—zgbia Jelsky

wasny rysunek,— czy tei... czy •'** kana^?.. Oj
ile ! —JeUky przygryz wargi.

Wychyli czemprdzej kieliszek wina i stara si
ten nieznony zgrzyt dokuczliwych wspomniert zagada
csem|M'cdzej, zasypa nowemi mylami, pogrzeba w ironii.

.A no,— mówi do siebie, ocierajc wsy po wi*

nie,— drc^ otwarta!— Mieszkanko czyciutkie, rondle

s w kuchni, po poprzedniku pozosta}' pantofle, z któ-

rych szczliwie wyskoczy... Recepta ywcem wyjta
z epilogu angielskiej powieci:— Stojcy nad przepaci
artysta ody, odrodzi si w mioci. Muza jego w cie-

pem objciu ubóstwianej ony pozbya si dziwactw
modoci i pocza si udziela czsto, tanio i z caym
wdzikiem popularnoci. Muza, nie ona ! Zapewnia mu
to na dugo ciepo domow^o ognislca, poszanowanie
u ludzi, jakie daje dobrobyt, oraz zasuon dum, jak
darzy nas popularno.*

Jelsky parskn miechem. .Nie udaj mi si uto-

pie,*—zdecydowa.

Ale zaledwie si ten miech rozwia, wyjrzao
z poza niego nieubagane oblicze rzeczywistoci z dzi-

wnym, zoliwym umiechem: .Nie miniesz, nie oszu-
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kaai ! *—Jebky laowu t^gnl po wino i prieplociyl le

myili irotti.

,Co tic w tej flowie MoUcra w tej chwili dzia

mutt? Ha?.. Bemtrice piUcila tic!.. Musisz sobie

prssrzaa, te dowisdcsMs drenem nawskro nowefo!*

miech Jeiafcy'efo roilefI si fioin gam po ka-

wianu.

.Hm,— mrulauil, gbsxcic wsy,— jeeli to lywe

laiBlercaowaaie «c tpukcnilalwa ntak b^dsie i nadal

wiikalo %Muttim \it we waiyUhie pory inudienia i bes-

nyilnoci, we wszystkie prónie i pychy iyda, naley

w spodaipra, e z kodcem wieku kady szanujcy si
bankier bfdzie wymaga od swej metresy, aby dawafai

ffive-o'ck>ck*i artystyczne j w chwilach wolnych od za-

j bya platoniczn L4iur lub Beatrycz dla jakiego

modego, penego nadziei geninaia. Pod koniec wieku,

bankierów su bdzie na przyjadóiki z uniwersytec-

kiem nawet wyksztaceniem ; za artyci, w swem y--

ciowem moU tm im^mt, oraz w glboldej nienawici

do spraw spoecznego smtku, potrafi pogodzi i taki

stan rzeczy z bldtncm marzeniem o abacrfucic*

Jclsk>' zatar rce. ,Ta utopijka udaa mi si wca-

le niei&e.

Jednem sowem fuszerk milod, maellstwa, l>ea-

tryczowych natchniert ródem my si leczy nie b-
dziemy.

A gdyby uk spróbowa kuracyi w dyetetyczncm

sanatorjnmi obywateitkoci ? Smtna to wprawdzie
rzecz wspópracownictwo w jakim etyczno-spolecmo-

zagranicziio-talystycznym i jedynie nieomylnN^n orga*

nie tygodntowej opinii, jednake— Boe wielki, czego

rozbitek yciowy nie robi! A rodek,— bywalc>- to wie-

dz ! —/rsJinmM si. .Umiesz pan pisa?* .Umiem.*
.Damy panu dzia krytyki artystycznej i naukowej.*



,0 co waciwie bcLtic chodiiJo?" .O obywatebkoi.*

^Boftf— Ciy moe by rzewniejsza i prostsza droga

cnoty nad t, jak wskazuje spoeczestwo obywatelom

umiejj)cym pisa.'

Ze wszystkich k;)tów kawiarni przynosio mu ecio

raz po raz wasny inieci niby zoliwe pohukiwanie

gnomów w górskiem uroczysku. Przymruone oczy Jel-

9ky*ego zapatrzyy si w dal bezwietln i ponur:).

V ^ó^

Nagle, tam za wielkiemi szybami kawiarni co
szarpno jakby miejskim pogwarem; zadrgao w po-

wietrzu, zadudnialo po brukach miarowo i mocno. Z os-
kotem trb i bbnów grzmotem wpad}' w turkot ulicz-

ny tgie, twarde rytmy wojskowego marsza. Ju tam

za oknami poplta si tum, ju si sypna ruchliwa

awangarda uliczników.

.Oto id panowie, którzy wyraaj opini naro-

dów,—myla Jelsky, patrzc na tych obuzów.— Oto
id naroni przyjaciele trotuarow^Th samotnic, ich wro-

gowie z obowizku, kamloci oraz inni próniac}*. ^Ecra-

siM finfamt!*— ^Conspuez Zolatt* — ^Strike England,

strikt tmTcUtss!*— ^A Btriin / Krwr Baukmgtr f*— ,M>-

dir mii dmSIaoent*—JV5tyxy Nwmcy s otrami/'—
^Prmssen, Fmtssm Hbtr aiUs. iibtr aiUs in tUr lV$itt*

Marsz porywa wszystko, co yo, na ulicy w swój

rytm dziarski, butny, zuchway. Ulica grzmiaa potg.
1 t brutaln moc mosinego oskotu uderzy marsz

w szyby kawiarni, zamieniajc i tu ludzi w konie: uszy

strzygty bezwiednie, same pryy si golenie.
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Jelricy'emu fl^bold oddech pieni poduMil i rocsie-

rsyl; lect priekoma nyil w it)1» chwili odwródti i ten

nastroi, bo priynioabi grymu luui tern, ie mam tak

wiHki, marti tak pot^toy flnny dni tylko cichy plaa
diieci Ciytby na to tneha byk> ai takie oskoty po

ttoKcach Otynia ?. . .Zresst chwal metod :— i ja mam
w sobie orkiestr, która (aii(ar paradoksów grzmi wte-

dy najfloSniej, im ctstc) tkarty si oniemiaa dusza.'

A mole ten marsz wid dawne boje i dawnr-

chwaly, czas uki jeszcze niedaleki, kiedy te surmy za-

Klussyly inn weseln piosnk bojow:

Lmtmomr amtrd d* Im pmirit . .

.

Z hukiem bbnów i trb oskotem sza nowa, nie-

ubagana brutalnej mocy potga.

^muaml Pttunwm mbtr miis,

thmr mOa im da^ WtUI

^^t^ ^m Ĉr̂

Przewali si marsz omem burzy i jak dlka
dunura gromem dalej si potoczyt Mija, ddi... Jul
go oskot uliczny gtiiszy. Jeszcze dry w podnieceniu

lodzi, jeszcze l>bni sal>o po szybach kawiarni.

Jelsky'enni opada pieri, zwiotczao napicie w mi-
niach. Przymruone za szkami oczy zapatrzyy si—
w prótni.

I jul myle nawet nie móg ;~ siedzia dugo



w beiwladnem otunumieniu. Wreszcie szarpn si
i latriepotal jak zbudzony puk. Aby skupi rozpro-

taooe w lku myli, rysowa co znowu na stole. Z wi-

ru linii wychyla si poczy najwyraniej ksztat>' re-

wolweru. Wylot lufy ozdabiaa twarz ludzka, skrzy-

wiona w jakim okropnym okrzyku.

S*e«S3iomsrtvohtr, — podpisa Jelsky pod tym
swoim rysunkiem i sign machinalnie do kieszeni.

W zamszowym futerale hK'snca l.<niacn i poyskliwa

brort.

.Wic ja po to si tu przywlokem?— pomyla
teraz dopiero. 1 w pierwszej chwili lk za gardo go
chwyci. Chód przeraliwy przebici go po potylicy,

grzbietem, ai po stopy same. — .Wic to wszystko
byo jui obmylone? ju postanowione nieodwoalnie?..

Kiedy?!.. Wic ta gwatowna ch zaprzyjaiinienia

si z Kunickim, ten artyku na nicli, to bicie si z my-
lami w poszukiwaniu ratunku dla duszy, to pogrze-

bywanie miechem i ironi wszystkich jej bankructw,—
wic to wszystko byo tylko niedon prób obejcia
postanowienia.

Kiedym ja je powzi? Kiedy si to wszystko sta-

o?— Kiedy?!..-

Komm, /og9 mir im das dunkle Reich hinab I

— Pan kaza przynie kopert,— usysza ponad
sob.

— Kazaem? Mówisz?!.. Daj I 1 czekaj, czeloj-

ie! — Wyrwa z pugilaresu list pozostawiony przez

Borowskiego, woy go do koperty, doczy klucz od

satrzasku i zaadresowa do Pawluka. Kaza odnie na-

tychmiast
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— Akadonfai ntuk pikaydi I — Ledwo chopak
ac odwród, Jeldcy akntal nc nerwowo kolo «ebie

i tapil wairinif Miarek. Zapatraone gdzie ociy uti^

Bcly po rai dragi w prAtnL Wtparl czoo na dlonfairh

i praóiedzial tak chwiOc w otumanieniu. Nagie aign
po hineit^, aapil tic dwniffocnie raz po raz; odMawil
potem kielMek i takim impetem, ze szko c rozpryso
o marmur.

1 wyj znów z IdesMai zamaaowy futerai .Hu,

—

jalóct to zimne I—jak byszczy,—jak zby szczerzy...

Piieciel w tern jeel ^fcjMui mjfl czasu, te w epoce

demolffatyczDego mbrojcnin Imidy ddiy filisterek no
w kitsieni talu| szeidostrzaow armatk, z tem smt-
nea przeczuciem, e jeli jej kiedy uyje, to chyba
tylko pi iedw samemu sobie.*

Pochwyci jalc kartJc i j co pisa, ale znie-

chcdl si wnet ,2e tet ja nawet w taloej uiociystej
chwili nie mog si zdoby na krztyn talentu!— (Za-

mia si troch za giooo^ i zy na sieliie, przygr>'z

wargi).

—

DoInt,— teraz w piersiach jut zaczyna skro-

ba^— z samej tylko emocyi.*

Gdy onióa giow, ujrza ponad sob jakie siwe

sarninie wsy i wielkie oczy pod krzacsastemi brwiamL

— Panie Jelsky . .

.

— Czego?

— Panic Jelsky . .

.

Jelsky nie or>'entowa si, o co idzie ; mruy oczy,

gow zaprzecza. Wreszcie:

— Prawda, prawda— posaniec. Przyszede obel-

ga?!.. No, mów, mów! Bie si, gdzie nie byo po-

incbn, i teraz nie masz co je.
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— Ja dU pana tu jestem. Cay de mi pan z go-
wy wyj nie chce. .Pójd,— myl,— i powiem mu,

co mam na myli. Stary ja czowiek, rodak,— m /

mnie i posucha. Pójd i powiem mu : Grzech, grzircli,

panie jlsk}', takie myli !
*

— Jakie myli?.. Wic ty zrana ju odgad?!
— Ktoby nie widzia!

Jebky patrza na niego pochmurnie.

— Wytómacz-e mi, czemum ja wasnych myli
nie widzia?

— S rzeczy, które sercem tylko si widzu

Jeteky opdza si jakim mylom doni. ^Gupi!*
— rsuci mu krótko w odpowiedzL

— A teraz syszaem przecie wyranie, jak pan

jcza.
— Co..?— (Jelsky teraz dopiero zauway stoj-

cych nad nim kelnerów).

— Jczaem ? . . E, to jest zudzenie waszego sen-

tymentu. Albo macie nieczyste sumienia : dalicie mi po-

dego wina z grub mark. A e ja za nie gotówk
przecie nie pac, wic mi nie wypada si skary;—
jcz sobie po cichu— ot co . . . Panie rodak, pane
widzia pewno duo tchórzów w yciu?

— Czego, jak czego!..

— No, to mnie si pan nie przestraszysz... Od-
prowad mnie pan tam w kt na sof... 2ireszt, jeli

chcecie koniecznie) jestem niezdrów... Mam od wczoraj

siln gorczk. Szatany spaceruj po moim pokoju jak

w klubie parlamentarnym... O tak, tu polez— i na-

bior moe troch odwagi . . . Pan jeste dobr)% zacny

czowiek, panie 21ailkelner, pan ze wiadom melancho-

li udzielasz mi kredytu. Ta melancholia wiadczy



równiri fii>br<c o pMtekiej pr/mikliwrj inirlif^mryi . .

.

Dokti»r.i' U. oie hibic! To % aajtmuuurjtir katmty-

ny, CU nawet w samydi siebie wiert... Panio rksprrs.

sicU pan lu prsy mnie, chcesi mi pan rk na ciolo

poloty^? Dobric. Panie Zahlkelner, niech aic pan nie

martwi, proatc. To prsejdaie. Powiedide mi pano«irie,

esy ja Riialem ulenC?.. Dawniej? w pocztkach?..
I ja uk myilc!.. Nie chcess, irbym mówi?.. Chcesz
mnie poaUowa, panie ekapres?.. Owszem, wywiadcz
mi t imjgiinoii*. Poc..!

. ^m^ * I <» > » I •

Jehky opad ze miechem na sof. Kaza tobie po>

da papierosa ; leic na wznak mi go powoli i strzdal

dymem w sufit. Nadimurzony kehier pocz si wasa
midzy stolikami. Ujrza zbity kieliszek i skierowa si
w t stron.

Na kanapie ot>ok znalaz rewolwer i schowa go
natycuniast do kieszem. .Chwaa Bogu, te stchórzy !*

— pomyU. Zgarniajc szczerby szka, zauwaiy co
biaego na brzegaci, podniós do oczu— i w jednej

chwili rzuci si w stron Jelsky'ego . .

.

Nie dobieg jeszcze do niego, gdy z krzykiem oof«n si w drugi koniec kawiarni.

Zadudnia telefon.

Nas>'pao si narodu do kawiamL Ludzie proci
biegli prlewszystdem tam w kt, aby ratowa kogo
naleiy; ludzie lepiej odziani rzucili si czemprdzej do
stolila^ aby odczyta pozostawion kartk. Wyrywano
j sobie dictwie z rk do rk:



Jedyn broni przeciw fatum naszego tycia jest

dobra gra : ta nawpól jui tylko wiadoma tdoUno
oszukiwania ludzi i siebie a do ostatniego tchni'

Was, bracia artyci, uczy tego nie potrzeba ; w i<

m

situka nigdy nie zawodzi: odbiera dusz, daje .rol.*

A wic, kanalie: twtva tartf*



CZ TRZECIA





roczysu dna panowaa tu na wzgó-
nm w ckoBcach wiBi von Hertowleina.

Miaalo na podolacfa, zobloctoiie dy-
mem, przysonite rdzaw un, rzucao
w t stron gucie, zrywane i ponure

zfiefld. Zreszt panowa tn spokój prawie uroczysty.

ycie okrywao si poza ogrodami, wewntrz murów
ciciiydi, prawie sennych, yde odosomaone, dumne,

trwoAlwie naikajce wsaelkiffo natrctwa. Surowe
sztadiety odgradzay je od bruków zadrzemanej i nu-

dnej ulicy. Czasami potoczy si leicko powóz, par-

skny konie, ponioso eclio dugie woanie. Zatrza-

sny si po diwili wrota, i znów niezmcona uroczysta

cisza, dna samotnoci, domy i wzgardy.

Mflller przyciodzi powoli do siele u Hertensteina.

agodny spokój pieid go ctss, darzy dobrem, kobie-

cen prawie wyTozunwenirm Hertenstein leia opodal

na di^gin i nizkim focdo, koysa si na jego biegunach
i rzncal od czasu do czasu krótkie, fatadawcse spojrzenia.
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Milcieli obaj. Molier, wtulony w ki|t otomany, pobrz^ki-

wal na strunach jakiej mandoliny, czasami siga po
wino na stole, to snów uderza w struny, gra, brzdka.
Po pokoju wasa si ogromnie wysmuky, soplami du-
gici biaych wosów okryty chart. Co chwila podchodzi

do MoUera, kad mu na kolana dugi pysk i wpatrywa
si w niego smutnemi oczyma kobiety. Gdy McUler gra
pnesta, pies na bok odchodzi, \ kad si u nóg swego
pana, wyciga apy sztywno przed siebie, mniiy dko
oczy i drzema, wstrzsajc si od czasu do czasu jakby

pod zmor snu przykrego, lub rojrm dokuczliu'\'r!i

wspomniert.

— Jaki on wrailiwy ! .

.

— Suka, — bkn Hertenstein, nie przestajc si
koysa.

Molier odrzuci instrument w drugi kt otomany,

guchy pobrzk strun obudzi psa: uniós eb, obejrza

si i jui oczy zamyka, zanim gow do snu uoy. Po
chwili znowu eb uniós i spojrza bystro na swego pa-

na. -Mówcie cokolwiek", — zdawa si niepokoi.

Hertenstein podniós si powoli i nala win&.

— Pij I— Umiechnli si ku sobie, jak ludzie bar-

dzo zmczeni, i signli po kubki.

— Niebrzydka, — mówi Molier, obracajc czark
w doni.—J wnet potem bez adnego przejcia : — Pra-

wdopodobnie przyjdzie i na ciebie kolej niebawem. —
(Rozemia si sucho). Przecie to z Jelsky'm niedugo
potrwa. A kto zaj si ni musi.

— Szukaj brutalniejszych, — odpar mu spokojnie

i ocun si na fotel,— albo bardziej egzaltowanych. Ja

w gskach nie umiem odkrywa skarbów poezyi. ,Wy-
swolaiia* szuka ju dawno przestaem u kobiet

Molier rzuci si tylko na otomanie, ale nic nie od-

powiedzia.



»/7

— Gdaete* ty tpal woormj?
— Na pkk% m/wi,

HcrteoflictB wirmiyl nuntonami. Po chwili la,

nudwtfy iiaA okieni:

-PSjI
1 mowu milcieli cUiago, iiparoe. Piet zadra rai

po raa we inae, czaaami leb aadakra, prlyl twe dhi-

fie denlde nofi i tiyj j^^y ^ ^^ ^^^ ^ odrsucal.

Nagle aerwal tic i praegicty *w tobie, jakby garbaty,

drepta cidio po djr^uiie, tnn tic jak de po ktach.
— Ciaza tu u wat... Smutek, ale jaki nietpo-

kojny. Za daleko od yda.
— Pnywyklein. Potrzebuj.

Nage, wttrzymujc bieguny:

— Z Jebky'in jett goncf, znacznie gorzej

!

— Nili z kim?
— Z nami chodaiby. — Roztargnionym ruchem

zgarn wloty z czoa i rozko>*sa gwatownie bieguny.

* ^ii^i^^

IfOler zerwa lic nagle, wychyli dutikiem kubek

wina i nadtn beret na gow.
— Pójdc — krzykn.
— Dokd?
Wzrutzy raaottun : — Gdziebdi, w jaki naj-

cifmnifjtzy kt, zdaa od kadzi. Wklziu, i tu nawet nie

nog. Czowiec, tlworzenie, tprzt kaidy ma dla mnie
jaki grymat niepewnoci i lku, trwogi czy zej wrdtby.
Niepokoi mnie wtzyttko, na co tpojrz, i w>'daje mi tic,

ie waiytlkiemu, na co popatrz, ten niepokój ndfiehi



ic mum. Kunicki powiada, e to od picia. — Ja przeny*

cam wprost atmosfer tein przcnerwieniem, w krótkim

ctMie potrafi zatru niem kaide miejsce, gdziekolwiek

apokoju szukam. Poprostu wierz, e to si nawet mar*

twym pntedmiotom udziela. Gdy sam w pokoju jestem,

gotówem Iprzysidz, e tak jest. Chocia Kunicld po-

wiada...
— Gupi jest ten twój Kunicki,— wtrci chmurnie

Hertenstein. — Mówi
— Widzisz, to przychodzi w chwilach duszono

oniemienia i bezwadu, kiedy myl nawet staje, a in-

stynkt krzyczy: .ludzi! ludzi!* — ciepa ludzkiej doni,

depla ludzkiego oddechu... Borowski to rozumia, sam
miewa; powiada, e to ona jest: zmora ycia. Ja my-

il, e to jest jeszcze nieuwiadomiony paniczny lk
samego ciafai przed pustk w sercu, w dusz}*:— co wo-
Bsz. Horror racui. — wiesz? Na Borowskiego nieraz to

przychodzio. Wówczas zrywa si, bieg do niej, tuli

si, kry si twarz w jej piersiach i krzycza, e si
mierci boi.

— A ona przfplaszaa nawet widmo mierci?
— Tak,— odpar Muller z jak ponur powag.
— Bagatela ! — skrzywi si Hertenstein. Czego te

cudotwórczynie nie potrafi! I cz^o my od nich nie

wymagamy I A one tak mao maj do rozdania od sie-

bie, a tak wiele ze skarbca naszej wyobrani. Wyo-
brani ! — powtórzy z nadakiem, patrzc Molierowi

twardo w oczy.— Bo nie chcesz chyba sta si miesz-

n)rm i mówi powanie o uczuciu. Podniecenie wyo-

brani, jej pd niepowstrzymany i sza wreszcie. W tern

mieci si klucz do zagadki, dlaczego g su si moe
przeznaczeniem dla takiego jak ty czowieka... .Prze-

znaczenie ! * — .wyzwolenie 1 * — za duo si tego dzi
s]rsay. Afrodyt z nas si miejr.



— MówiMM jak jHsky, — tachnl lit MoUer. 1 wo-

idjc dioni po cjole, i trudeoi jakby oBanajc tic do

mówienia : — Zbyt mato obchodi mnie daii twe poró-

wnania, ale jeli choeat koniecanie, to próci Afrodyty

jest jcnMie Aatane.

HarleMlain, i^tmacac dhigi leb paa tpociywajcy
na tffo kohnalph, oiówil apokojnie:

- Zlituj «c, lo bya bogini tych nawpó fo>'cfa

bcaiyi o platkirh hibietnych twaraach, o hebanow>'ch

w kwadrat dtych brodach, w których ton^ oata i po-

hcaid, beatyi o poagowych goleniach i czarnych kudU-
tych pierainch, potworów strojnych w szkarUt i zote

obrcze. Przedataw ich aoue tylko i przejrzyj si w lu-

strze: — nie wakrzeaiazl Przede! w tych czarnych, sy«

tych, rozlenwiooych w tropikalnem sortcu panterach

fermentowato jak w podzwrotnikowych trzsawiskach?

Praedet w oMlych caaatkach t)'ch bronzowych kuda-
tych djrabów lga si tylko potworna, ddka, cfaao-

tycnui wyo>rainia? Przecie te ogniste lepia, zmruone
pod wiechami brwi, nie dorosy pono jeszcze do b-
kitn? Baal mia n wielk paazcz, aby móg mie wy-
ttarcaajcy dla boga mózg, Astarte i* mao ducha jak

na awe milionowe chucie. W walce bogów, zgubia ich

gmmmo niiazej rasy, zwydly infhkt... Poszukaj

sobie innych k>ogów, mój drogi.

Molier sucia w roztargnieniu. Podniós si dlko,
i, ukrywszy si w okiennej niszy za firank, kreli co
palcem na szybie.

— Bardzo barwnie, nader uczenie mówisz o bo>

gach... Mój drogi, ty jcate taki mdry^ ~ powiedz...

powiedz, tak t>'lko ! — co bdile po mierd ?

Hertenstein pokoysal si na biegunaci, napi si
wian i mówi:

— Pytaa raz Maitrd mia, co bdzie z nami po
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mierci. Za wiele tdasi, ~ odpowiedzia jej ~ o tern

i bogowie nie wiedz.
— Kim bya Maitre?
— Wielk kobiet, — jedyn w dziejach wiala,

której duch rwa si w absolutne gbie. Ustami Mai-

trei przemawiaj nieraz wite ksigi wschodu. Proro-

kini. Jedyna!
— Cekawc rzeczy opowiadasz. Ka przyrzdzi

nargile.

— yczysz sobie?
— Poprosz. A tymczasem... mój drogi... (Ja ci-

gle czego si t>oj ;— teraz tam za oknem I .
.
) Mój dro-

gi... O czemie ja? Aha! — Co bdzie po mierci? —
powtórzy Icar-"^"' •" "' --''m upartego dziecka.

Glos H< \ sa si wraz z nim i falowa

nieznacznie.

— Wraz z tob zginie tre i sens zagadki. ^Gdy
umr, skona wraz ze mn nawet Bóg mój,* — powiada

Anio Szlzak. Wobec tego nico jest wszechwiatem.

Molier milcza przez dugi czas.

— Przyjemnie tu u ciebie, — rzek wreszcie, — pa-

chnie mio, wino masz przednie, mówisz interesujco

o l>ogach i o mierci. — Ale ja . .

.

— Co, — ty?
— Jestem zym towarzyszom dzisi.ij ... Ja mam

umrze za Idlka miesicy.

Hertenstein zatrzyma bieguny i zerwa si spr-
tyiót^ ale w teje chwili stan w zakopoUniu, nic

wiedzc, czy zblia si do niego i jak to uczyni. Wy-
przedzi go pies : poskoczy do Moliera, rzuci \m\i si
apami na piersi i wyciga pysk.

— Jaka ta suka jest dobra, wralli . .

.

Zadrgao co, zamao si w jego gosie; w jednej

chwili poczerwienia jak rak.



MÓt

— Bój tic Bofa« wyrtu tego pu, bo ja nc roi-

bccicl..

Hertcnsidii udortyl pn r^k.
— Posila I—knykn gniewnie.— To jul ple^ ma

to do siebie, — ten lentymcnt, — mówi w lakiopouniu

i wkhrsyl wloty. — Ale! — krsyknl nagie i nndft c
do biurka.— Mam dla ciebie nadswycsajne cygaro!..—
tPrzy biurku latriymal tic jednak tnowu w zakopota*

niu). — Nie chcesi mote?.. A gdyby tak rzeczywicie

nargile, — co?
— Widiiaz, Henryk, ty moie nieahtasnie... moie

ja do tycb jej doni o dar dobrod, spokoju... Tak,

o spokój, o lc Indsk mono mierci I . . Potem w wy-
obrani wyssio co innego . . . Ale my o tych pierwssycli,

najszczerszych drgnieniach nigdy nic nie wiemy, my
zwaszcza.

Hertenstetn potakiwa gwatownie i popiesznie,

potakiwa wtedy jeszcze, gdy Molier przotal mówi
i wydgal z zanadrza gar biaych, pomitych kwiatów.

— Co to? -^ omieli si zapyta.
— Brud, ka, tyde! — bka MoUer.

1 w nagej, niepami^ej pasyi pocz te kwiaty

wdska, wciera sobie w twarz. A potem odrzuci je

precz ze wstrtem.
— Pyf I — krzykn na psa.

Hertenstetn energicznym ruchem powtórzy psu ten

nakaz i otar sobie pot z csola.

Chart skoczy, polizn si po pododze, dopad
zbami do kwiatów i w jednej chwili roztarga* je na
strzpy.
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Zdawao mu si, le lely w cierwonej grocie: to

ponce la purpurowym abaurem wiato przeniluo

widsie cichym, uroczystym spokojem >ajki. Wfrok
jego, oduriony tym równym zalewem czerwonego wia-
ta, t>ka si sennie, szuka jakby oparcia i wytclinie-

nia dla myli. Natrafi na gow kobiety na portrecie:

twarz bia;), chmurn, o wysokiem, jasnem czole w dem-
n\nn mahoniu wosów.

— Aha ! — pomyla i przeniós oczy na Hertcn*

Steina. J^o spokojne, zgaszone prawie wejrzenie, mlecz-

na, przewietlona bladoci twarz, zastanowiy go na

chwil. Kilkakrotnie przenosi wzrok na portret i jui

chcia go o co zapyta, gdy Hertenstein powsta gwa-
to^%'nie i odwróci si tyem do niego.

Po chwili wydao mu si, e styszy, jak woda
gdzie cicho pluszcze; widzi, jak si przelewa zwolna

i mci na kamieniach lekk bia pian. Jakie dwa po-

tne granitowe zomy, ocielcie wod, biae od niegu,

jakie przytulone do siebie czarne cyprysy, jakie mae,
czarne wyomy w masywie ska>': oczy smutku spozie-

rajce tajn gbi grobów

.Obraz', — oprzytamnial siebie w tym pó - nie . .

.

O, ju tylko módz umrze, cicho, spokojnie, bez

alu i skargi, jak pomie, co zamiera... Zapomnie, co

byo. Wzi rozgrzeszenie z rk najlepszego z bogów:
niepamici. 1 zganie to wszystko wokó, jak lampa, co

si wytlia. Raz i drugi wiadomoci wielkiego alu
bynie i... Zamknie si grota. A ta skaa potworna

zwali si gucho na piersi . .

.

Rzuci si na kanapie i otworzy oczy.
'

— Henryk, co to? I..

— Koncert E-moL To larghetto, — wieai ?..

— Doay, — nie to 1 . . Nie mog dzi.



urwa, po chwili jednak midi kilka

ukmw, tiika mekKiyi.

— Pamictati ?

— A?!.. Podobno aoatra twoja piewaa na kun-

crruch? Z twoj nelody polecia ten mój ,Labcdi*
w daieltie strony... Ue to jul lat?..

1 Hertenstdn gra inowii. Rzuci kilka akordów,

spróbowa niek>dyc, znów j pasatem zmci i urwa.
Pocsen odcfarzlml, z krzesem btiiej si przysun,
dlorta Uawine musn i zacz. W dwiki fortepianu

wplót si niebawem gcl>ok nut umylnie tumiony
piew:

06o€a$9 gór cigm* pktk

W UtgmUwim ctsa fnynfytk kmu,
Pwmur gnm krwmmjch mótm,

W daUki, ckmuwmy wmtpii SMiak.

f Jfrfsiii tmóf, B itkmofy tmón
Pohttm tmym daj koty tmak.

Ty. kmfyek mmrwt kimy fkdt,

Mi, dai muf wróf

H^f mach »i id iyht cud

1 smuj4 ^iikmo rojtm tmctr!

nhfdBJu WMJ 8 madom stnm.

Ty y€im wkidy mirim skom

/ prwHhmugiimj ^kmi aarf

Herteostcm urwa. .Taki ty bye dawniej-,— mó-
wi, zamjfkic powoli fortepian. MoUer leia z twarz
zwrócon w czerwony blask lampy. Wspomina jalcby.

A z pod prz>nnknictych powiek trysny nagle Izy. Sta
nad nim duirt i przypatrywa si podejrzliwie, niedo-



wirnajco. Wreszcie uniepokoil lic, a obejrzawtsy %
(bremnie na awego pana, poatanowil widocznie sam

zaradzi. Przystpi bliej, powcha i lizn MoUera

po twarzy.

-Ty!..
Pies szczekn radonie, skoczy i przedniemi apa-

mi wraz z gow przypad, przytuli mu si do piersi.

Hertenstfin zerwa si gwatownie z przed forte«

pianu i signwszy po dzban wina, zapatrzy si cunur-
nie na Moliera.

— Czego ty waidwie aujesz?
— Hm?..
— W yciu co al ci za sob zostawia? czego

nie diccsz opuszcza?
— Tego, co i ciebie trzyma,— brzmiaa opryskliwa

odpowied. Oczy Moliera zwróciy si leniwie w stron
portretu.

— To bardzo niewiele.— Hertenstein wychyli kie-

liszek do dna.

— Ty powiniene szuka innych teraz przyjacióL

Ja nie umiem by humanitarnym znachorem. A wresz-

cie, — szarpn si nagle, — wszystko to razem wzite
jest tylko tchórzostwem: wypowiedzielimy kady osta-

tnie sowo ycia, a nie sta nas na mne dokoczenie:

,Amen*. Gcelcamy, a si z nami zaatwi natura. A ona
skrztnie luniata drog yda rozmaitym struggU-H/t-

ram . . . .Schodcie z drogi, ciemigi, bo karyera bardzo
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si ^*>^ ^cituy, prseio li gniewa i oburta BtUchetnie

na waa*. Z temi alowy knu tic po go4cthcu ycia
tahukana cnota. A wiesi, jak tic u cnou nas)'wa ? Po-

i>(rk. ,Bdicie potytecmi*. to snaczy: yjde dla na-

Mych loiiidkuw, i dla tych cia, jakie naaaa gnnino
obiicie —plodii Doprawdy, gdyby yde ten sens tylko

mnlo» iMtenby a dobrodutnica ladekawieniem przy-

glda iic wyidgom sprytnych opryaaków, umiejcych

pod hasem patryotyzmu, interesów narodowych czy

mieiskich, wpnga do swego rydwanu sturamirnny

egoizm thunu i puszcza .mczenników idei* przodem
jako swych lauht^w. Widowisko jest tem ciekawsze, ie

za karyer wlecze si zawsze ebraczym krokiem maU
czstka ogólnego poytku, splatajc wieikce zasugi na

przyszy pogrzeb dziaacza. Jest to jeden z najpos|)o-

ktszych paradoksów yda, e kar>'era jest matk spo-

ecznej energii, gdy tymczasem za oderwanemi od yda:
myl i marzeniem, nastpuje najczdej . .

.

Hertenstetn zapala powoli c>'garo.

— No? ~ nalega Molier.

— Nieurodzaj na kartofle, —- zamia si z cygarem
w oMadi. A pochyliwszy si na fotelu, sign po kieli-

szek. — Pij, prosz, i to zdrowie:...

— Byo ju raz,— przerwa mu Molier, zanim toast

zdy wypowiedzie. — Byo wczoraj w kawiarni. e
le ty zawsze do jednego wracasz ? . . Ma si niemal

wraenie, e w tych ogóbiikach opowiadasz co ze swe-
go yda.

Chwilowe podniecenie Hertenstetna oddziaao i na
niego.

— W czyje rce zreszt?— pyta dalej.— Turkua
niema. — Ty,— zwróci si do cliarta,— chcesz y ?

PSes szcielm, wyskoczy z za fortepianu i ju si
hMi, jitt merda ogonem.

«7



— Ona .potwierdtt bytu ch* — wygosi Molier

piiUMein lc»iikow>»in. — Niech yjc VenU

!

Trcili si kubkami. MoUcr wypi duszkiem i w tcj-

ir chwili lamachnl si z pasy, aby rzuci mbtr^n^

czark z caych si o ziemi. W por schwytano go

za rk.
— Jest i cham!— Hertenstein odstawi kubek ostro-

inie. — Rzeczy wykwintu s jak pikne kobiety : nie

znosz desperatów.
— Przypominasz w tej chwili Jelsky'ego, — skrzy-

wi si Molier. — Ale ty bodaj e jeste niebezpieezniri-

szy od niego.

— Jelsky . . . Jelsky ...— Hertenstein wyrzuca krgi

dymu pod sufit — Jebk>' jest problemem (bo on lubi

problemy): odmówia natura narkozy sztuki, morfinizuje

si cynizmem, jakby w przeczuciu, e skutek bdzie

ten sam.
— Mianowicie?
— Pustka.

Molier a si naprzód pochyli, zapatrzony podej-

rzliwie w Hertensteina.

— Dokd ty zmierzasz?

— Ja ju oddawna nigdzie nie zmiersam.— Machi-

nalnie, niemal automatycznie wodzi doni w powie-

trzu, gaska wci jeszcze nieol>ecnego ju psa. (Chart

w kbek zwinity drzema ju pod fortepianem).

— Czy ty przywizae si w yciu tylko do psa ?

— I do sztuki,— zamia si krótko w okbie dymu,

a rka hcf. przestanku gaskaa delikatnie powietrze.

— Henryk?
Milcza. Rami wysunite poza porcz koysao

n uparcie, miarowo jak wahado.
— Henryk?! — nie w>trzyma Molier i targn go

alnie za rami.
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Podaióal na niefo ociy i próbowa c iiimicchii.

A ie iiimfech nie ilotyl tic, wic, nfryilaiy wmrgi, le-

rwa n na nofi i tchwycil sa InibdL Wina w nim nie

anlai, laiecicrpiwa fo i ten drobiasf nawet. Sign
gMCwne po diban.

— Sludiaj,— mówiJ twardo, niedeq>liwie, — jeldi

to wuyitko jcat twoj prawd wewa tiin, jeeli ty

nie cboen kortytta i tego gupiego urlopu kilku mir-

«Qcy, jnlMfo ci udiiela natura . . .~ Koniec kortcOw, je-

idi doautecsnie pnenytfnlei te necfy, przyjd do mnir

:

puijfUiiy nad tem raaem. Moie «c snajdi^ lekarstwo

db nas obu.

Napi si wina, otar starannie wsy i wyj z ki<--

szeni od kamiwlki ma taUnn rurk zatopion z obu
koAców.

— Co to?

— Nie krzycz... Upma Amtjm'.

— Prdko?
~ Nie o to idzie. Dziaa powoli, agodnie, ale pe-

. Strzay tem zatruwano.

Molier ukr>' twarz w doniach; gdy j uniós, by
bardzo blady, wargi mu zmiky, a oczy mruyy si,

jakby pod wiato.
— Dol>rse, e si tak stao, emy si zmówilL S

myli, alowa nawet, które traeba koniecznie gono w>'-

powiedzie. abv nas straszy przestal>'. Przy twojrj

woK...
— Ja nigdy mc miaiem woli, — przerwa mu Her-

tenstetn opryskliwie i niecbtnie.

— Wic przy— rezjrgnac)'! . . . Rozumiem ...— pr^t-

rwal sobie nagle wasne mylL— Na ogó ja miaem «k«>-

l,— ale wola jettnarzdaemyda, jegochd wanie...
Potraeba rai twoiej wiknicj mdrod. Moe znajd t
moc wewntrzn, co da ma ipokój nawet w takiej ch%nli.

«7*



— Wic jui nie chcesi jej aiuka u kobiety, —
BkriywU iiic Hertenstetn,— nawet u Zoni Borowildej?

— Ah 1 — Molier machn rk. Wnet potem chcia
co powiedzie: jui mu si zaislcrzyy oczy, zadrgaa ru-

chliwa twarz, nerwowe rce gotoway si do gestów;—
gdy wtem byskawica wspomnie skócia widocznie za-

miary: opad w sobie, gow na piersi zwiesi.

W pokoju zapanowaa ta przyczajona cisza godzin

wyrocznych, chwil trwonego oczekiwania, tajonego lku,
cisza, rzekby, nierówna, jak owo, w podobnych godzi-

nach, od czasu do czasu jawne, cho<i w rytmie skócone
cykanie kieszonkowego zegarka. Nocny ptak wpad, zda
si, do pokoju i w byskawicznym, bezszelestnym locie

rzuca si krzyowo w przestrzeni, nie dotykajc cian
i sprztów: odbija si bezgony o warstwy powietrza.

Hertenstein oglda, wcha i mi swe cygaro;

oglda, obraca w doni i podziwia po t>'siczny raz

misterny kubek do wina ; wreszcie zagbi si nad su-

pem popiou zawisym u cygara: bada z pocztku pil-

nie i ciekawie, potem uparcie ; wreszcie z oczyma, chmur-

nie utkwionemi w ten sup popiou na cygarze, zastyg

jakby i znieruchomia. Pies, zwinity pod fortepianem

w bia)' futrzany kbek, gowy wprawdzie nie unosi,

ale mikkie uszy od czasu do czasu pry, wyrzuca
w gór, strzyg niemi i pomrukiwa co zcicha. W tym
pó-nie zadumy swojej \vz(l\cha kiedy niekiedy ir-
boko i ciko.

— Widzisz . . . przekonaj si . . . — zacz Molier

zgnbionym gosem proby <^y te skargi i podni''>^}

twarz ót w tej chwili i lnic jak wosk, z n

gymi sznurkami sinych y na skroniach. — Widzisz . .

.

ta drobna, wta, w dotkniciu tak przedziwnie poczci-

wa, ciodna jej rka,— jak wonny pat kwu-tnego kieli-

cha na rozpalon skro... Samo to przyszo, niewoane.



1 prtei cml>' tm cna o ma tfko myUie^ to tylko ctuii

i widxie motialeai ... A to pocmde, winifjiir od wtpo-

maieo, aoattlo mi do lej chwili wonui, mikkoci,
chkMieni na lewej skroni... Od moich i twoich myil
uk mnie, poctctwa, uratowa chdahi. Beiradiie s jej

myik wobec naaaych...
— Tak ? — ockn si Hertenstein krótkiem sapy-

Uniem i strci popiotowy ship i c>'gara. — Ha!— ode-

twal si odraiu aerwanym i iuesicser>in miechem.
Wrcsscie sapali! ifiili cygaro i podniós gow. Spoj-

rsawssy owalnie, smarsscsy brwi i serws si i la'ie-

aa. Rsuctl niespokojne wejrsenie posa siebie; po chwili

jednak rsek dcho s tward>'m naciskiem:

— dlad i^^t na tkrnni !

— Co!?

MaUera jakby prd prsebiegl: rsuctl si jak sscsn-

pak w fotelu. W splecione donie prsypad csoem, a war-
gi sadrgaly mu nagle kurcsowo.

— Tuuj?.. teras?.. Widsiss: bya !— prsyssa ! .

.

Hertenstein uj go mocno za bar>'.

— Zerwij ni t ! slyssysz, — lerwij ! W pokoju
nirnu nikogo. — Riu myl gdzieindziej.

Molier zaprzecza tylko poruszeniem gowy, zaprze-

czai dugo ze smutnym uporem chorego ^^Tritrkri.

,ByU... Prsyna, dcha, sw lepsz, niesniszc/alna

nsfk, i t bosk moc agodnoci bezmiernej...'
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Zmuszony, napU si^ wretide wina i zapali papie-

rosa. PrzcRiagal si: zbiera i skupia myli, wymyka-
jce si ladami uczu z ogniska wiadomoci. Wresz-
cie zacz napozór spokojnie:

— Widzisz, ienrykf takie czucie to straszny krzy
w yciu. Ono najwiksz moc duclia w kocu przetra-

wi... We wszystkiem tak !— wszdzie i zawsze. 1 z lud-
mi!.. Pomyl tylko, czy moe y z ludmi tald, co

z pod sów, spojrze, ruchów i milczenia wyawia— nie

cudze myli (te zawsze dla nas gin), ale to, co si
przez skór jedynie wyczuwa daje: te pomykowe, na-

wpó wiadome, przelotne, bdne, dla wikszoci zwy-
kle nike odruchy prawdziwych wewntrznych mocyi,

co kóc si nietylko ze sowem i czynem, ale wprost

z uczuciem. Obcowa z ludmi na to, aby zawsze, wsz-
dzie i nieubaganie sysze ten przechodzcy poprzez

wszystkie ludzkie sprawy ostry zgrz}^ rozpacznego ego-

izmu, co si sam sob dawi. Gdy naokó wre i kipi

ycie, wsuchiwa si w dziwnem napreniu w ociera-

nie si wy: widzie, czu i sysze, jak kade .ja*

zyma si wewntrz, kurczy i jey wobec kadego
.nie ja*, a na zewntrz garnie si rozpacznie do kobie-

ty, do ludzi, do gromady, do tumu. By skazanym na

to, aby w najserdeczniejszych ludzkich porywach: w mi-

oci, w przyjani, w ofierze nawet, widzie tylko stu-

lone czujne pazury i odgadywa ten dziwnie im prze-

czcy krzyk szczerego bólu:

.Pozwól si wy, wtopi, wwietli w tuoj.j iudz-

k dusz, abym wielki ciar wasnego egoizmu móg
cho na chwil zrzuci i o mojej duszy, mojej odrbno-
ci zapomnie. Chciabym mie jeden oddech, jedno

pulsu bicie, jedn krew i jedno pragnienie z Tob!
z wami ! ze wiatem caym ! Chciabym by tylko czst-

k nik twoj ! wasz I ziemi ! soca ! Chciabym spy-
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m^ w ciebiel w was! w skMkoe! we wiiechittiMciMC je>

dno! i jcdao aerai bicie!*

Tak c modl rodtkakme oay, tak lic pnycaa-

iy na diwifcc |>aiur>' OKcaoiiej aob — bcatyi. Takm
jest len a|fi^beiy, lawtie roibobly nerw wnelkie)

Biilo4cti

1 tak oto widxae muas, e wneikie uctude ludz-

kie jest nfeipactnym ifnytein beinadrirjncfo falmi, jest

ktaMin pokor i pokut drapieicy, oo prafiiie w^nflnir

podikMii w otdiaik beibnclBego cgoinMi i dbie 1

i was! i wiat cay!
Dbitego modli si nawet
— Wiesz ! — krzykn na^le, i cala twarz rózgo-

rzala mu nagle jakim fanatycznym ogniem, — wiesz,

gdy byo jul ile, bardzo le, gdy u krew z ust chlu-

staa, a serce stawao w przeraeniu,— wówczas pomy-
laem sobie nagle, le... le to przez ni, dla niej!..

I ogarno mnie nagle jakie upojenie dziwne, ssczjrt

roskotsy niewypowiedzialnci . . . Wraz z t krwi...
Mylalón, te to mier.

Ziymn si Hertenstetn.

— 1 twój egoizm wymarzy so>ie ostatni rozpu-

st, — rozkosz caopalnej ofiary. Nie, nie! — ty bezna-

dziejny. Wszystkie twe naucta i myli stoj w niewia-

doaeai moie, ale smutnrm pokrewiestwie.
^ Z caem?
Wzruszy ramionami. — Poprostu boj si powie-

dzie, nie odwalam si nawet pomyle... Mówie co
o Astarte. Czy to wszystko nie jest nasami z jej mrocz-
nego pastwa?

Wspar czoo na doniach i zamyli si chmurnie.

— Kto wie, — rzek wreszcie, — moie to jest cay
oenuiy wiat ucm, w którym ponure dusze ludzkie

w koa lioleei dobrowolnie si wpisuj?., dziwny



twiat, gdzie lepe podanie rozkoszy zapomnienia o mh
mym sobie (rozkoszy z jakichkolwiek róde zaczerpnie

tejt) rodzi na szczycie ekstazy niepamitn idz po-

wicenia i ofiar)'. To mog by lo-ainy ducha, gdae
chucie dostpu nawet nie maj, a jednak... Albo te

wszystkie mroczne tajniki duszy szatan poprostu w je-

den wze nam zsupa, — ukazujc nam wycznie
i uparcie tylko najpospolitsze jego objawy : szay i eks-

tazy miosne.

I s ludzie, — krzywi si Hertenstein niedbale, —
co, zapatrzywszy si w te wybuchy chuci, sdz, e
stanli przed tajnem ogniskiem* ycia. Przywdziewaj
tedy co prdzej szaty kapaskie. A to s, kto wie, czy

nie krótkie i marne wybysld widldego morza podziem-

nych pomieni, wiatowego Agni. w którym wszelka

chu tak tonie, jak tonie kady brud ycia w szeroldem

sercu ... I ty bye mi jednym z takich . .

.

— Jakich ?

— Wspomniae pierwszy o Astarte... Takich oto

bronzowych kudatych dyabów z paskiemi twarzami

czarnych panter, co na szczycie ekstazy cielesnej dni-

zgotaii swe ciaa pod tr)'umfalnym wozem Astarty.

A po chwilowej zadumie:
— Ty powinien by unika kobiet, ycia, udzi,

widkich miast, bo tylko w rojnych tumach przejawia

si druzgoczca potga tych ponur}'ch bogów.
— Nie mogem, Henryk, nie mogem inaczej!.. Ta

trwoga, ten niepokój (wiesz? mówiem!), ten paiiiczny

lk przed zmor ycia, rzuca mnie midzy ludzi jak

midzy willd.

I teraz'; nawet, gdy pomyl, .czuj, e nie mog.
Bóg widzi, nie mog!..

1 MoUer przysun si nagle, dcho i potulnie jak

durt^ i najniespodzianiej dU Hertensteina pocaowa go
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\^ raini^. I wn^ potna wiparl ct^tk gow lu ttmte

ranueniu.

— Nie mog. Henryk!.. Cc4 ka, irywm si jkiem
w dony. Ludai mi pocneba! 2ycxbwo4ci, dobra, depia

mi pocrwoa I

HertriMtein skrzywi! ti w piefwiaej chwili. Po

kiUu raxy otwiera usu, aby co powidn^, pnenil-

cial jednak za kaidym razem.—Wrencie nie wytrzyma.
— Czy i mnie masz za wilka? Mów szczerze!

— Tak, Henryk...
— Szukasz faszu i klamu w mych sowach? brudu

w mych myAach?
— Nie, Henryk, — dzi nie. Jutro bd. Jutro po-

myl: Ten Henryk z wysokich koturnów na ziemi

spa musia; sceptycyzm taldch ludzi rodzi si tylko

z niedostwa, cynizm przerasu ich siy. Zda si, biay,

czyity ; — przyjrze mu si bliirj : trupia biel do góry

grzbietem przewróconego gadu. Jutro, jutro! — powta-

rza bezradnie ; ju nm gloa drga pocz>'na na dobre.

1 nagle, jakby pofalowawszy swych sów i myli,

pocaowa go dwukrotnie, raz po raz, w rami.
Herten»tein zerwa si i, walczi|c z uczuciami wspó-

czucia i niesmaku, odsun go niedilnie od siebie.

On za nadml smtnie imrfia jakby w su-

wach i niemocn rk. Pocz ociera pot, co thistemi

kroplami rozsypa si po bladej i umczonej twarzy.

— Widzkz, — takie yde moje ! . . Szukab>'m po

wiecie na klcdach mioci, przyjaini, przywizania, a

znajduj... Wracam za kadym razem od ludzi peen
goryczy i nienawici: w cae ciao setld demi mi powbi-

jano. A ja kady denk prz>'pomnieniem wycigam, rozj-

trzam i rozkrwawiam rany. Setki, setki demi!.. 1 cay
rasbolay, krwawicy, tarzam si w bón i wy cic,
wv^ iak zwierz, które z gromady wjfgrysiono precz!
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Wetldml ciciko i, »póUa<y ramiona na

ukry w nich twarz.

— Henryk, zlituj hic! — pomoi ini /.ik<>no/yc lo

wszystko. Po co mi te kilka miesicy?! Widzisz przecie,

le ja nie mam w sobie tej mocy wewntrznej nawet

na jeden dzie ycia.

1 zerway si w nim ostatnie pta: zapaka jak

dziecko, cicio, bezradnie i obrzydliwie mikko.
Pies podniós eb i mrukn, ale tym razem ju nie

podbia. Patrza raczej z pewnem zniecierpliwieniem

w stron swojego pana.

Hertenstein powsta powoli i wyprostowa si szty-

wno. Poczem, jakby szukajc cz^o wokó, zagarn
wzrokiem |k> cianach. Oczy zatrzymay si na portre-

cie i przylgy dort dugo, uparcie. Oderwa je si i«

spostrzegszy psa pod fortepianem, strzeli nart z paków.
— 1 có ty na to, Venta?.. No, chod, chodi!..

1 czego ty drysz? — no, gupia? Przedelikacone, prze-

nerwione, nadwraliwe psisko! — Histeryczka I . . Patrz,

miej si przecie... Oh, jak to skacze! jak to si
prz^na ! jak kokoszy si radonie I— Ju rada ? — Uj-

mujce stworzenie! Teraz asisz si do mnie, nie do

niego? — oczjrwicie! — Ty szelmo niewierna!.. Nie

liza, — posza precz ! . . No, no, — skomlij •e teraz,

skomlij z radosn^o w^-czulf^nia Oli ty wdziku
niewieci ! .

.
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-{'(. cneosiem pnerwai lobie nm samym
71 1/ wH^pie. Ptowttal ciko i, wydobywny
^^9 jak szkatuk z biurka, pocz ro*>

C fnewa dwa meuk>we cybuszki nad
spirytusowym pomieniem.

— Ty si nie dziw,— mówi flefmatycznie. — Przy-

zwyczaiem si, — potrzebuj... Myl mi suje, sowa
widn bciUu wne na usuci... Te pó -sny dncfaa na

jawie to najfonze chwile yda... Nie mog! 1 tobie

przygotuj. Dodam zreszt %iricej t>tuniu. To ci pr*
dzej uspolu,* zwróci wyolMUini w kierunku konkre-

tnoci, i ani si spostrzeeas, jak w barwnych obra-

zach roztopi si twój lk... Potrzeba mi twych zmy-

sów wszystkidi, wyobraini i uwagi caej: chc, by
ras jttMat przemyla to iycie dziwne, jakie sotMC cie-

lemy... O sztuce bdzie mowa, — o tym grzechu na-

szym pierworodnym, za którym idzie kobieta, utracenie

raju rzeczywistoci, wreszcie zo wszeUde i gorycz y-
cia al po grobu próg... Grób na nas poczelta. Wspo-
mnienie chce poegnania, yde prosi o wspomnienie.



<7tf

Duch widryga si pried tern, te iiia zakoczy na przy-

padku dnia, — on chce obj wszystko, co byo, obto-

czy iycie ostatecznie i rzec wtedy dopiero: niech si
koczy... Masz fajk. Ta ci postawi wnet barwne ku-

lisy i zapali wiata. Ja dam mylom swoim bieg swo-
bodny. A ty pal . . . Na czem ja stanem ?

— Przyjechae na zamek zapóno, — podchwyci
czemprdzej Molier, zatulajc si gorczkowo, febryczni^

w mikki kt kanapy.

— Taak... Pal, prosz!.. No,— i nasuiy zwyke
formalnoci, dotyczce pozostaego majtku, grubo zre-

szt nadweronego. Przy duiszem yciu ojca poclio-

nlyby prawdopodobnie ca fortun te walce si
w gruzy ruiny zamku, które upór fanatyka sprzga
w elazne obrcze, niemal e wraz ze ska, na której

stay; bo i skaa kurczya si i pkaa. W papierach

na biurku znalazem list jego wprost do mnie adreso-

wany. Zachowaem dotychczas, — mog ci go prze-

czyta:

.Skoczyem, — pisa, — ze 3obs\, dala mi smutne

rozgrzeszenie rezygnacya: wszystko, co byo, sta si
musiao. Nie wyzbyem si tylko alu, e wielkich pra-

gnie moc w>'tlia si we mnie bez tego ladu nawet,

jaki pozostawiaj wspomnienia. Skocz>'em ze sob:
ju bólu ciaa nawet nie czuj. Myl o Tobie, Tob
ju jestem.

Uch^fc^y za ster ycia zamlodu :— kochaj !— to je-

dyne, co moc czynu da jeszcze potrafi. Nie ludzi, —
zawiod, nie kobiet,— oszuka, nie prac,— ogupia:—
ukochaj dzieo i czyn swój, ukochaj je w pracy i w spo-

czynku, w radoci i w smutku, w rozkoszy i w znie-

chceniu.

yda si nie bój: miecz do boku przypasz i roz-
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twdri ranMNUL Niech priyjdiie wrms wt twem xlnn

i dobrem, a wto i cnot, k farodni i pokni. Kladi

c w lote wypoctynln i roiicoMy x uidiiettic konia

wokó dkmi i x miecscai u wesfiowia. Tak pnodkowie

aaM na marcui cssmili.

Zycie jest dai ihuBcai rojne. Ty tt^ na ciolo nie

tloo : nie naasej to godnoci rola i nie nasiej dumy necs.

Ty stan na ubociti, lecs stój twardo : kto w promie woli

twej wejdsie, od tego ulegioci bold i danina pracy w«L
yj! csyHl dsialaj! walet I

Drtyj tylko prxed sfatartskiem swierdadlem yda,
co, w t>arwacli wapomnieik, w blaskach marze, na wy-
ynach pragnie, w gbiach tcsknot>', mirai bytu uka-

zywa d bdzie: — Sb^ei si sztuldl

Bd panem rsecsywistod. W obocznych paa-

cach loil d lioldowa lirowym dziadom, co tumu po-

ddebstwcm yj; kai d by cudzych czynów cchrm,

cudzej wielkod cieniem, wasnych marze iyw ironi.

Wigardsooe tyde zemd si grzechem, i staniesz si
dla sasMgo siebie krwawym wyrzutem.

Tych królów iebracz>'ch z obocznych ziunków

miej za swego smutku igraszk: niech d pobudk do
yda graj, niech twoim czynom laur plot, niech d
kwiaty w wewtoe loie rzucaj. Bdi cudzej woli, cu-

dsej myli, cudzych natdmie panem 1

Synu, ja chc, by w promieniu woli twojej kró-

lem by!
Pos uctuij, co jaowa ziemia dzi ssepcse : ona, jako

jurna koleta, pana i wadcy czeka: rodzi cice. Za-

podnij ziemi w promieniu woli twojej.

yjl czy! dziaaj! walcz!

Olrieinaj serca swego porywy, bezgranicznej woli

sercu nie dawaj. Bacz czujnie na serce swoje i strzet

je od ol>ojtnod. A wic sztuki si bój!
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Tak jest bnum ciytea, pod któr duch mdj S4

lycM jui prtesjed W>in<>dl mnir suintd cxynem ty-

cia twego.

U progu zamku, cieit starca, co ycie w manenia
strawi, ciert ojca twego komy hod mlodoici twej

skada:

Avt vUaI morituri It stUutmiif

Drugi ra2 ciyu listu nie potrzebowaem, sowa
jego wryy si w pami: sowa jak walenie miecza po
hemach r>'cerskich. Tak móg pisa czowiek, co— jcli

marzy— marzy potnie o potnem yciu. Patrzaem
na t ót gow na biaycli poduszkach, na t widk
siw brod na czarnym tuiurku. W kamienne formy

dumnej i twardej siy zastyga po mierci twarz marzy-

ciela. I prz)rsza mi dziwna myl do gowy: .A moe
on rzeczywicie gdzie, w wiecie jakim tajemnym,

przepada: tam boje stacza, walczy, burzy, zdobywa
i, peen cichej tajemnicy, powraca midzy nas?*

Musiaem walczy prawie ze sob, aby nie rozpi
mu tuurka, nie rozerwa kamizelki i nie szuka blizn

na jego piersiach.

Wic tak ci szatan zwiód,— mylaem. W zwier-

ciedle swem ukaza ci ca potg i urok przeszoci,

a nie da mocy ducu^ aby potg t wskrzesi w so-

wie i w jej imi rozgrzeszy wiat z rzeczywistoci.

W drugim licie, pisanym widocznie przed sam
mierci, Ucie chaotycznym, penym mikkoci i zald
serdecznych, wzywa mnie, abym porzuci sut> woj-

skow i wstpi do szkoy inenierów. Oiaotyczno
tego listu, jego mikkie proby i zadcia . . ! — necz

bya jasna, — ojciec zmusza si do czego wbrew
wszystidm swoim instynktom, odczuwajc ostatecsnie

potrzel> dodania do mocnego testamentu swej woli co
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koAkrcinota, cot, coby go nciyiiiAo radji, pouczenimi

:

wikaialo ma rwtofmim jak droffc tycia...

.DawnirJ,— pital,— o \ skal tamkow rosbijaly

Mc waiyatkie wrofie (ale iMtfbanytetwa, co pnei nast

ww6i kawml kraju laU pragny. Dii wróg tCokro^

gonuy I gór scheda: riek gaiów, lwim i kamieni,

ic wszystkicli lebów si sypie, koryten rzeki wali, aby

cil dolin kup groaów pnyiypa. PaUatwu, co nas

pr»d wiekani wchloiiloi nie opacamy si ju dzisiaj.

Na uboczu, w kcie wiata zapomnieni, pozostawieni

jestemy wasnemu kisowi Powinnoci nasz odeprze<^

ir-rm i lego wroga."

Z rodziny pozostaa przy ydu tylko starsza o lat

kflka siostra. Wychowany zdaa od domu, pamitam j
tylko z najwcieaiejaicgo dziectikttwa. Wiedziaem da-

lej, te ile lyli z ojcem. Potem nastpia jedna z tych

glachych tragedyi w donn, o których nic pewnego do-

wiediie< si potem nie motna. Miaa wtedy Ul 18.

Pr/)'mtiBzono j w nastpstwie do malleilatwa z kim
kupion>*m za posag. Dalej, przypomniatem sobie wiado-

mo o jej nagiej ucieczce. Zatarto w zamku wszelkie

lady po niej, z sali portretowej znik jej obraz. Nie

wspominano o niej nigdy. Zapomniabym mole, gdyby
nie gazety: zostaa piewaczk, zdobya imi i rozgos
po stolicach wiata.

Nie pamitam, cz>' ciekawo to bya, czy te wspo-

mnienia rodzinne, co odyy tak nagle, czy tei poprostu

to, e na s<lziego cnót pospolitych ja si nie rodzi-

em: — posaem depesz, dowiedziawszy si z gazet,

gdzie przebywa.

Sam za spdzaem smntne dm oczekiwania na

pogrzeb. W tych zapachem grzyba przesiknitych i po-

nurych ruinach, w towarzystwie trupa i niemych, damo
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odiianych sug, jawiy mi si^ w wyobrani barwna

obrazy rojn^o przepychu w jaskrawych falach swiatia,

kryizulach i purpurze. Widziaem tysiczne Uumy, co,

przed chwil uk pstre i gwarne, tony nagle w ciszy,

kamieniay w milczeniu. S)'szaem piew. I widzia-

em j.
1 jakie inne—ywe tchnienie wadzy, siy, potgi

przychodzio wraz z tymi obrazami.

Na olbrzymiej perzynie muru %v t si zw-^-

jca z najwysz^o pitra zamku n.i.^><.i..v.i kamie u. .

Mae jej okienko w gbokiej nyy rzucao wzrok wprost

na biel lodowca, wkrysztalon jakby w rozwarty bkit
nieba. Tu w naronicy miecia si biblioteka. 1 nic zf

wiata, nic z ycia mylom tu nie przeszkadza o, i te,

co z ksig oyty, i te, co si rodziy w skupieniu, strze-

la}' wprost w bkit nieba jjisny, na biel najczystsz,

na szczyty najwysze.

Oo tiskmot moich owoc boski, oto grób tajemnic

witlkich, oto pomie i tar gnuhu mego, oto stos

mój kacerski ..

Te sowa dziwne wyrya czyja rka w na|>6

zmur8za>nn czarnym pulcie pod olcnem.

W ciasnej izbie, ponad pókami starych ksig, tui

pod sklq>ieniem szed wkrg czerwony napis gotycki*

Skupione, na siebie nalace jego litery tworzyy jakby

jednego sowa wstg. Odczytaem j kiedy z trudem ^



^ /

I

Potta! r99K ros fmrfHftn na sfrgmom mm-

Ten mapi tapAch turych ktig, te lupiiy dawne,
te Iniee w tlotteu, jedwabiste uczyty w dali i to mo-

n biaJe, latopione w bkit niby wrota olbrzymie!..

1 przypooiniatem aobic nagle : .Albowiem tak jest

bnuna ciytca, pod któr duch mój za ycia ju prze-

szed.*

IV/vkuwalo mi bez koca wzrok to biaie czyste

pok jakby marzeik niebo wytsknione. .Oto >'cia mego
ni^iirnrtr ioiin4<'. oto grób ujemnie wielkich I* — odczy-

tyway uporczywie oczy na czam>'m nawpó zmursza-

fym pulde.

1 oto przez to mae okno w naronicy kamiennej

ajrzaem trz>' drogi dudia: na szczyty hiat drog ma-
rze bezpodnych, wydeptany gociniec w dolin sMortj

ndzy i daremnej, syzyfowej walld z kamieniami, oraz

ideik krt, co wierzchokami gór i padoem pnepaid
wiedzie w cMurm paace, gdzie lirowe dziady króluj

i tiunu pochletwtwem yj...
A tam — za oltnem, wród zadumanej kamiennej

gusz>' gaday tylko stnmiienie szeptem i pluskiem, z po-

cztku jakby skócon>'m i dziwnie niespoirojnym, — po-

tem, gdy ucho do tych gosów przywyko, szmerem
dziwnie smutnym i monotonnym jak melancholia. Ukr>'-

le gdzie róda, potoczywszy nagle lejszy wir, ozwa-
>' si nieldedy gloniejsz>'m czystym podwildem i ci-

chy wnet w gniewnym pomniku strumient Pod sto-

pami nieogarnionych olbrzymów, w zakamienialej grozie

pustki, w granitowym chodzie spitrzonego pod chmury
wiata — wymrukiwa>' potoki sw nieskoczon opo-

wie o twardym pochodzie czasów.

Wzrok bka si niespokojnie po tym guchym
it



wiecie, Utgal lic po tych lnicych garbach, lawital

na stromych przeczach, zapada jak kula w przepacie

i jak orze wzbija nic na lnice tzczytów iglice.

Wreszcie mczy si i zawisa jak ten zbkany strzp

chmury na pierwszym lepszym szczycie, czepia si na

nim — senny i znuenin • ' "i.

Jakie pogranicze i. grób >'cia pragnieniom,

grób woli i wszelkim pory%vom.

1 oto gasy blade zorze na szczytach, sine karluhy

skal Uni w pomroku jak metal. Po dniu, zndrzcnianc

gdzie na dnie przepaci, urwisk i kniej, wya teraz

leniwie biae okby chmur. 1 noc wali si w dolin.

Nagle gdzie w gbi zagraa trbka pocztowa. Po-

nioso echem. W odpowiedzi zawtórowa jej skdd
róg; jeszcze ten nie skoczy, jui zagra inny. Z czar-

nych uroczysk, po upazach, ze skalnych gardzi' ^i.

z gbi wwozów, czeluci i jarów zahuczay rogi, z.;-

grzmia>' surmy. Szo granie popieszne i g>%'atowne,

bio echem, budzio wród ska oskot)', jaki ttent da-

leki, jakie omy cikie, jakie surmy nage, zr -'-

cisz, powtórzone jldem, rozekane w paczu a>
A w lad za tym jkiem, paczem i lamentem pdzi zem-

sta w cwa: hucz wrjie gosy, toczy si grzmot po

szczotach, huka pomstj' okrzyk wojenny.

Graa ziemia, gray góry, gra mi wiat ten ca}* ! .

.

Ockn si przecie po nocy: zbudzi drzemice po

przepaciach hufy, skowane na szczytach namitnoci
rozpta i — puci na dzikie owy

!

Stoczy si gaz i run w leb z grzechotem...

1 raz w raz pada>' w ciemnej gbi suche roztrzasld

strzaów. Pogoni znów ttent, zno\%ni ^var i lom, i gon
i bitwy ar, i konania jk.

A ponad tem wszystkiem gra trbka: zrywa i znów
rzuca, pta i znów budzi; a kiedy wsz>'stkie te odgosy



skupi, natciy i w wytold ton lamkntr, to we wszystkie

knieje udea jakby sieroki iniiecfa swawoli, potrm

buntu woanie dunwe, wi caide fardtowy jald krzyk

pojadania, co najwyissego szcz>'tu sign, um si
ecben raabil, w wofamia rozpiyan, na dno pmpaid
pad i tam wd jeascsc wabi, jcocie szuka, jeaicae

nci, wci jeizcse ipiewa...

Graa ziemia, gray góry, gra mi iwiat ten cay I

Zmartwydiwata ! — ty I

Po chwilowej dssy obiecanego cudu uderzyy f^hi-

cio kopyta po mocie zamkow3'm .

.

jad ! . . Samoaiei jad ! .

.

i serce mi w praeraieniu staje, i rado piersi za-

l>iera . . . Brzk laAcndiów ? . . — sysz ! Giki skrzyp

wrót?..— nie udz*! si przecie!— Pdem zbiegam na
dó, pod amane, dko zwiae gotyckie airirpimia du-
giego korytarza.

Przez jedn krótk chwil w)'daje mi si, e tam—
w jasny wykH tego lochu, gd^ tli si mtnie caerwona
latarka, wstpi rycerz od stóp do gowy w lnic sul
zakuty. Przybicow maak liemu odchyli, elazn r-
kawic na krzyackim opar mieczu, dug siw brod
w elaznym kuaku targa i wprost na mnie idzie.

— .Patrz, jak duch mój pokutowa nmai... Synu,
strze si srstartskiego zwierciada >'cia :— drzyj przed

sztuk!*

Ockny mnie parskania koni tam na podwórcu,
skrzyp pojazdu na wirze, brzk uprzy, gloay sug.

Naprzeciw mnie sza jak deil cicha i lekka wród
tych poitnycli, nizkich mturów, smuka i gitka — cie-

mna sjrKretka kolety, przewiecona mtnym cietwmym
bbskiem latarki, niesionej tu za ni. Podbiega szybko,

ciemny szal z gowy na szyj odrzucia ... — ujrzaem
twarz powan, bia, wiey l>ysk ciemnych oczu, jasae
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Otwarte cioo w Uniccj ramie ciemnych mahoniowych
wloiów.

- Henryk . . ? — usytsalem.
— Hilda, — ty..?!

I poszlimy wzkim kor>tarzem w gb* na ka-

mienne schody, wzkie przejcie, dugi kruganek...

Szlimy milczc, wród guchego echa naszych kroków
na kamiennych pytach; za nami koysaa si latarka,

przed nami dwa dugie cienie w czerwonej otoczv. Po-

lem w gb' przez sal, — do jego pokoju.

Uchyliem drzwi i wskazaem 4ia katafalk.

Uklka tam w ciemnej zieleni, w gromnicznym
iótym blasku, i dugo tak pozostaa w zadumie ci-
kiej. Mnie, stojcemu zdaa, pode drzwiami, zdawao si,

le ta ziele ciemna, te gnt>e licie w zotawych poy-
skach gromnic, w ram jej gow ujmuj, e laur\' nad

jej gow szumi.) . .

.

A to zdaa, po nocy, w dolinie ciemnej szemray
strumienie sw nieskoczon legend o czasie.

Gdymy potem wracali, pytaem j oczyma: .Zna-

laza szczcie, tam, gdzie zwyciaa rojny przepych

tumów?* Umiechna si blado, jakby asloiwie i wy-
rozumiale. Podaa mi rk z mska, twardym, roztar-

gnionym ruchem, i ucisna krótko. Byo co z nakazu

milczenia, wiele dumy w t^m pien%'szym ruchu.

Cofaa si ju ku drzwiom przeznaczonego dla niej

pokoju, gdy nagle:

— Papiery jego w bibliotece?

— Spali wszystkie.

— A ! ? . . — Spocmiumiala twarz, zmarszczyo si
czoo: wpodu, midz>' czam>^ poyskami oczu.

— On mia bardzo smutne >'cie, — rzeka.

Ja miaem zy w oczach, moe nie od tej chwili

dopiero, ale teraz zaledwie poczuem je na rzsach.



I ona tpostrwfla : dgnly li^ jej brw Zwróda c
bokiem i podila mi r^ po nu dragi ; tym raaem, oio^-

glym, mikkim, kobiecym racfaem. Pochyliem tic be>
widnie do tej doni

— 1 t>'— uki . . .~ rsekla, mnsnwtiy diooi po
mych wlotach.

Uj^ la klamk.
— Poiwól!.. Jaki to ja jestem?
— Saby, dobry:— co woliai.

Krew nucia mi si do fowy pod tem surowem,
badawciem wejrzeniem. Wyprostowaem si odruchowo
i tymtt odruchowym (tak wietnym w danej chwili)

gcstcn uderzyem si doni w bok po rkojeci szabli

— A mnie si zdawao,— wycedziem, sih|c si na

otcho4,— mnie si zdawao, e to ja ciebie powinie-

nem praede%rszystkiem zrozumie, aby . . . aby módz nie-

jedno— zapomnie.
Ani jeden rys nie drgn na jej biaej twarzy.

— Kai diowa jutro,— rzeita siepcem.— 1 jeszcze

jedno: nie podiowasz go chyba tak, jak um ley:
w tuiurku? Niech naik wdziej mundur dziada... Niech

przyspoao sure instrumenty :— z tMUZty Icaiesz otr-I pogrzeb. Niech ludzie dzi jeszcze wyrusz na naj-

biiie szczyty: jutro z zaciodem niech rozniec Um
ognie. Pochowamy go na podwieczerz.

Slconiem giow.
Rozkazaa i posza.



Zoylimy ciao do podinunkowych grobów. Ci,

co priybyli, roijrchali si, zanim noc zapada. Pozotta-

Uimy sami na tarasie zamku pod baszt, zapatrzeni

w dogasajce na szczytach ognie, zasuchani w szmery
wody po dolinie.

W miar jak maUiy purpurowe plamy ogni na
ciemnych s/ '

. nasywy ska spyway wraz z pod-
górzem w j'

, . ^^H mas, stajc si jako czarne

podniebne mury. Granat sklepienia unosi si ponad
iym kamiennym grobem coraz wyej, wpukla si,

gwiazdami tka, zoci, mieni, dysza...

Z padoów buchao woni k, od ska wiao cho-
(l<-rn, od zamkowych murów szed zapach mchu i pleni.

Woda zagadaa goniej, zaskrzypiay milionowe chóry
wierszcz)'.

W t gwarn noc wspomnie kadzie si spokój

zasuchania na dusz: oczy po gwiazdach bdz, jak-

by bojc si spojrze na to biae morze w ciemnych
niebiosach,— na lodowca pole, tak dziwnie o t por
wietlane i jasne, e gwiazdy ponad niem blady, óky,—:*-'v si i gasy.— I cign^ wspomnie obrazy przed

i duszy jako blade, smutne, zadumane cienie

:

bdz wród oparów w dolinie, sigaj gwiazd ponow-
nie i pod wierszczy gwar nieustanna' rozi

i ton w dali granatu:— gbiej, dalej, i jei*....^ v....vj,

tam, gdzie gwiazd wietlane chóry roz^[ray si cich
harmoni sfer . .

.

Wody to szept? czy te wierszczy gwar nirustan-

ny? róde to szklane pobrzki? czy te gwiazd tak

dziwna muz)'ka?— Smutek, niemoc i bezwola koysz
myl tajemn melody nocy...

Grao niebo! graa ziemia! gra mi wiat ten ca}'!

Uczuem na ramieniu jej do. Nie uniosem nawet



gowy, laalucluny w fwmr wody, w jej oddedi ftboki

i wlame wettchniciiic. PoIob dopiero, gdy rk cofn-

a, njlein j i uduitefli krótko.

— Henryk,— ttepnb t próbowaa n umiech"
n,—jak jej na imi^

— Nie ma jeaicse imimu Mole kaiuty L<>t>i' ce

nadaje }v} tylko uboga myil moja.

Zagadn<:a o moje samiary, o prsyialo.
— Co ma by, stanie si.— odparem.— Idzie oto,

aby tych lyciowjr*^ * g mu» wypowiedzia si jak

najiihiiej, jak najg
. ,

— Nawet w nieszczciu?— p>tala zdziwiona.

— Niema doli i niedoli dla tego, kto nie yje przy-

padkiem. NiewCTcie jest nieraz ród}**'!! najgbszej

wiadomoci.
lliksaa. W pómroku widziaem tylko, jlik te jej

ociy czarne, o dziwnie wieym, gtx>kim i mocnym
hfanku, rozszerzay si w zdumieniu coraz bardziej.

Nagie, splatajc odruchowo donie:

— Jalde ty mary gonisz po wiecie?..

Zaszumiay czarne lasy na podgórzach: to urwane
tcmienie nocnego powiewu przeszo przez wwóz

Przypomniaa soke nagle ojca i pocza o nim

mówi tym szeptem stumionjrm, jaki nakazywaa groza

gór, wód szumicych koysania i niedawnej mierci

wdl jeszcze jawne brMmi. Bieg mokh niewypowie-

dzianych myli i milnmia mego mowa musiay jej wi-

docznie narzuca ncancia, w których si czua obco,

niemiao i chwiejnie.

— Gdzie on jest teraz ?— pytaa sama siee.—
Nie bierz tego za banalno: jego myH, ducha, woli

byo tak peno tu wszdzie, gdzie si zwróci... To
wszyitko dao si niemal dotyka jak bryfa^ jak ciao:



mocny on uki by wr wtzystldein, co mówi, czymi!..

To wtiystko przecie tu sta powinno jak ta góra...

Jakie mo#na, eby si to wszystko tak nagie obrócio
w nico?.. Nie rozumiesz mnie pewno?.. A w tem
jest ból wielki ... To nie jest zagadka mierci, o czem
myl,— to jest pytanie iycia.

Wiesz, jak si ta bolesna tajemnica ycia nazy-

wa? Niemoc twórcza, przy wielkiej peni olbrzymiego

ducha ... Po tym czowieku góry pozosta byy winny!

1 znowu widziaem tylko ten równy bysk gbo-
kich, bacznych i niespokojnych oczu. 1 ta chmura troski

na czole, wpodu midzy oczym.t.

— Serce mia twarde jak dyaint-m, — rzcida, przy-

pomniawszy sobie widocznie modo swoj.

— Serce Ukich ludzi jest jak agatu migda lub

ametystu ziarno. Dla ludzi kamie tylko polny: odrzuc
precz. A ono warto swoj wtedy dopiero ukae,
gdy— pknie . .

.

— Henryku... — wytumi si lk z jej piersi.

— ...Wówczas serce takie osiga cen ozdoby—
dla prónych.

— Henryk!— powtórzya trwonie.

A mnie dopiero po IdUcu minutach zwrotne echo
wraenia przynioso ten jej gos.

— Mówisz..?— spytaem, zapatrzony na lodowiec.

— O tobie myl. Gdy tak twej dziwnej mowy
sucham: takich przemylanych, przebolaych sów; gdy
na te oczy zawsze gdde zapatrzone spojrz... Ty ju
samym sob y zaczyfiasz, samego siebie ju przetra-

wiasz. Henryk, ty koron mczesk na czoo sobie

wdtkaaz!
— Hilda, powiem ci tajemnic moj.
— Mów!
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— SnUm iwi«*rctaHln mi iwciir oddawnA iu przi^

octy potuwil.

1 tylko fwiaidy ponad nami drgay ; lewtid m|-

ciyly tic wody i tnnercn, plutkiein i dalekich gwarów
ddócoocn echem. I ten tudiy tknyp iwiertzczy, u
daiwnie kótliwa muzyka po nocy. Chód cz>' trwoga

drettcien po raz drugi j przebiegy. Zwrócia c
gwatownie i posza w stron zamku.

Powlokem si za ni jak ciert.

Gd>'iroy przecliodziU przez salon, usiadem przy

fortepianie, proszc j oczyma, aby si zatrzyma. Ra-

dosnej niespodziane zdziwienie rozjanio w jednej ciwi-

U jej czoo, rozpromienio twarz ca. Podbiega, prd-
ka i lekkii jak dziewcz>'na, i, gd>'m jedwabny poszum
jej sukni uchem jeszcze owtt, otwieraa 2 popiechem

• rtepian.

Potem przysiada si do mnie, cicha, ulega, i splót-

szy donie opuszczonych ' nala nad czem w sku-

^•'*niu. Nagle przygaml.^ :^.^ do mnie i obja z ca-

li si za szyj.
— Henr>'ku . . I — (zdawao si, e zapacze) ...—

Henryku . . ! (zamiaa si gorczkowo) ty sam pewno nie

wiesz, ile w tem jest z ojca, 2 tych gór, z tej doliny

caej. Widzisz, ten ustp: ta skarga pod koniec!..

(1 rzucia donie na klawisze, aby j odszuka). Te
surmy pocztkowe, co si rozkt>ysay w rytmie po wio>

linowej stronie i zamieniy w pieik, w legend, w dum-
k, w pacz . . ! Albo u potga tego mafssa, te pobrz-



Id piiowe i jk ziemi pod stpaniem cicikiem...

A w miar jak grasz, czu, jak si to w gór lu-jnalcm

unosi i pynie w mgach, w oparacli : — Widma ! widma

!

— chciaoby si zawoa... A poprzez wszystko, te

szmery, pluski, wody gawdy!.. Skd w tobie to

wszystko?

Przez jaki czas odszukiwaa t' ^(t wszystkiego po

klawiszach. Po chwili odpady jcj rainiuna,— i znowu
ta zaduma.

Widzisz, — mówia jakby ze sob,— tak si
utrwala wszystko, co ginie. To jego drugie, niemier-

telne Zycie ... A ty lepiec jeste szczliwy I

Przesza w drugi koniec fortepianu przerzuca me
nuty i notatki. Poczem, wsparszy gow na okciach,

zatopia palce tych duych biaych rk w mahoniow
gszcz wosów i zapatrz}'a si we mnie przenikliwie.

— 1 czego ty si lkasz ? czego tobie jeszcze brak?

Poprosiem j oczyma, aby si /'
'

i pochwy-
ciwszy te jej rocc, z caych sil w in ie sobie

w skronie.

— Mocy ! . . Mocy ! .

.

1 zwikszy si tylko niepokój mój w tern uwia-
damiajcem si poczuciu wasnej saboci. Tak somnam-
bulik w pó-nie swoim uwiadamia sobie nagle, le

wokó nigdzie oparcia niema, e go teraz wola musi

wywie stamtd, dokd go tak bezpiecznie zawiód sen.

Ulaywalem si przez dziert cay w bibliotece. 2La-

ctsznie i t>ezpiecznie czuem si w tym trupim zapachu
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murych kg, pod C3rtleai wcjncnaem nwiilefo u b-
kitu WmIowoi.

Z roikosi piHcilem si tUremi kngaim. Cie-

nyly mnie iuuwdc r>iunki miniatur, ihuntnowane i tak

moiolnym pnepychcm w cttkiem ilode, gbokiej pur-

porte i w lasurie krytitalowym. Bawiy grul>e, dam
gotyckie litery, ich mocne tieregi niby nieslcortooiie

pnemartie caej armii w stal lakutych ryceny. I styl

t>*cti ksig, trafiajcy, w swej naiwnie kopotliwej elcs-

prcsyi, jakby pri>'padkiem na najsjcaersse dwiki, na

jdrne, socs>'ste barw)'.

Uderzyo mnie jakie sowo,— imi, ale, jak u mnie

lawaze, wtedy dopiero, gdym ju dawno te kartki prze-

wród. Szukaem dlu^o. ZnAlaicm wreszcie i cz\'tntem:

KSIniCZCE BRRTVMILE,

WITEZiy mEZRMYLV I

O WITYM JflCflWIE

RZECZ PRf1WDZIWR.,i^,„e
Lice KSINICZKI BRATUniY W X\\l WIOS-

Nie jtJYcia PRAwit Rzec hona. zni-

5TeRNe<jO KSZTATU JfJ CIAIA JAKO

z P/JKU NA SWIAT WYGL/V>ALO. NA 5nU-
KttJ 5ZYI W5ZCDY CltKAWie SIC CflYL/^C. AKURATNIf JAK

OH KWIAT NA SZYPUCe. C05 Z P/JKOWej 0PVJ5ZKI NA RÓ-

owcn ucu jeszcze osTAia ona cieKAwoS< p/jka poo



RZC5/v COS Z PACicRza I z niODOwej rosy m warq«c«.

noTYLon w SADZie tylko ja poka i pilno in pyo
BARDZO. (nf\ rO NOCY wprost do Niej JAK w iWIK.
BO Te CnY TYLKO. HOTYLE I PTAK, CO SniELSZY. OOL/J-

PAtY (5ADKIE LICt KSICNKZKI PRATUHIY. NA TYCO-
WEJ QÓRZt. ZA TRZtnA MURAMI. ZA DWOMA ZWODZONYMI

MOSTY KWITA KSINICZKA BRATUMIA. JtPNECiO RYCE-

RZA PIECIY JEJ OCZY CIEKAWE. JEPEN RYCERZ PON/^
POD TEM PATRZENIEM CIEKAWEM: KSICNICZKOWY BRAT,

WITE NIEZAMYiL. W CiAPKIEM LICU I MISTERNYM

KSZTACIE KSINICZKI BRATUMIY ROZGORZA NIEZAMYL

MIOiCIfl WIELK WITE. BRZYPZ/^C SIC IMAC LUTNIEJ

POP ALKIERZEM. Z KONIA 1 PRZY ZBROI (JAKO RYCERZOWI

(JOPNIE) TAKOWE MINNESANCil. OP BOLESNOiCI W QRZE-

SZNEM KOCMANIU TSKNE. WSZDY SKAPA I CiOSt
E CJPZIE PRZYBY. DWORSKI PRAUCYMER ZAMI CiOiNEMI

(50 WITA I MIESIflC PO NIM PAKA. WITE NIEZAMYSU

WSTYPZf^C SI PISAC MIECZEM NA DBOWEJ KORZE TAKIE

WIERSZE NA JEJ CZEiC WYCINA E CiDY JE POTEM SOBIE

OPiPIEWAt PTAKI ZBIECJAY SI Z Q/\SZCZY I OBSIAPAY
ROJNIE PRZEWA, OSOBLIWIE ZIBY I KOSY. NA iPIEW NAJ-

CIEKAWSZE. iWITY JACAW. CO BY PODONCZAS PRZE-

OREM W KLASZTORZE. MYLA I WAYt ZALI NIE ZA DYA-

BA PRZYCZYNIENIEM SKADAJ SI PIENI TAKIE? PORA-

DZIWSZY SI PUCMA WITEOO. NAKAZA SWITY JACAW
WITEZIOWI ZDZIAA PIE TAK/^ W KOCIELE NA UCIECM
PRZENAJWITSZEJ PANNIE. LEA WITE TRZY PNI KRZY-

EM I. CMOC SI bZOZtRZt MOPLIt NIC MU DO SKAPU
NIE PRZYCHOPZIO. „Z KONIA HLKO UMIEMI"- ZERWIE

SI W ZOCI I TUPNIE W KAMIE POSADZKI. A ECHO J-
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KO OOZICS rOD SIOCPICNICM .DAWAJ 00 5An!"—
KRZYKMt iWICn JACAW.-.CHWAL riOTt^AjSWICTSZfl

2 KOMA.' (X>Y OHCOO rOPAWANO. NAWir«/it 5IC ORZCCZNIC

DYABCt 5TRZCrUC DWOIWie TRZYMA I SZCPCZt .PIOTW

weozic< Nc roTRzcBujc. o Kin iy hySlisz. madonna

NAWCT. JAKO JAWHIC W nSMACM 5T0I. \mf\ PYC hlC MO-

OA JAKO JC5T BRATUmA NAWCT LCLII W PO NIC

TRZCBA: riC< ONYCM PALUSZKÓW W BIAY KSZTAT LCLII

SIC ZO -CO SIC ZBUPZI rO NOCY. POrAKUJC< Z T-
SKNOTY. SZYJKC WAfl WPUCnY TULI I MYSLI: .TRZCCZ

CrinURNlC NA MNIC PATRZY NICZAMYL? ZALIM 00

UKRZYWDZIA W SCRCU MOJCM?" - RZCCZC WITC:

.W PORCS ni!" JAKO UCZYNI W HYSlAOI SWOiCM

I ZASnCWA nc5 TAK/V tt nu z PUSTC<iO KOCIOA
FOBONCn CCnCn WtSTCHNCY OROANY. - (TO PRAW-

DZrWC WYPARZCNie UCZYNIO KLASZTOR OP CUDÓW PO-

TCn SAWNYn). — WRÓCI WITC DO KSICNICZKL AUSO
ON/) NIC01CTN/) S06IC JU NALAZL A OWCOa CO nU
STRZCnC POPAWAt - W PZieWOSCBACfl. ,TCNCI RY-

CCRZ.-RZCCZC BRATUniA SnUTNIC -WltRNOSC ni SLU-

aOWA. JAKO TY PAniC SWC<iO SeRCA."-JAKOWCJ?"-
KRZYKNIC 1 JUCI niCCZCn NA ONf^iO SlC<iA. .nARYA ZWA
OPLUBICNICC TWOJ/V NltCH CiC BÓCi Z NIA POCZY." I PO-

LAY SIC ZY NA TO OAPKIC LCC KSINICZKI BRATU-

niY JAKO P1CRWSZA ROSA NA PAKOWY KWIAT. WYPAD
niCCZ Z RCKI WITCZIA. JAKO C PALCC BOY W TCn
POCZU: OP JAWNC<iO ORZCCMU OPWICDZCNIC. NAWRÓ-

CI CO RYCMO DO KLASZTORU L W OTWARTC RAniONA

SW. JACAWA PAPSZY. ZAPAKA OORZCC Z ALU DO

PRZCNAJSwiTSZCJ panny. C P1C5 I PUKNO DYABU



NA POHICWIWKC ODSTflPlC RACZYA I KU5l( NItMI PO-

ZWALA. SWICTY JACAW. W TMIWOSCI OJCOWSMfJ. WA-
SNYM KUtAMCn TWARZ MU Z CZ UTARSZY. W NO-

WICYAT CPO STARCnU) rRZYJ/^. JAKO WITE 5KRUCMt
MATCe B05KieJ ni UCZYNIWSZY. ONA PlfiN SAWNA
^OBLUBIENICO HOJAI" NA WIECZNA CHWA (KLASZTO-

RU) ZDZIAA. SWIH FRANCISZEK NAWET TIE T
rOTEH CMWALI; A QRZESZNE DUSZE PO DZiS PZIE
W COPZIN SniERCI riEiNIA TAKOWA ZBAWIA SI RA-

DE. niDZY P0Q0SAWI0NE PASKIE OJCIEC SWITY
WITEZIA ASKAWIE ZALICZY NIE RACZY. ILE E KSI-
NiaKA ONA, NIEZAHYiLOWEn SriEWANlEn WIELCE

W hySlacm swych roztskniona, dya-

BU (NA CMUCIE) SI ODDAA. TAKA JEST

JEDYNIE PRAWDZIWA PRZYPOWIE O KSI-

NICZCE BRATUniLE. WITEZIU NIEZAHYSLU

I O SWITYH JACAWIE. - OPOWIEPZIEC

DOKADNIE ZAMIERZY BIEOY W PliniE

SCLAl/US nARIAE 1 POP ONEJ CUPOWNA
OPIEKA. WBREW ZOSCI HONYCh I INJU-

RYOn OUPICn. w uroczysty PZIE CU-

DOWNECJO JEJ ROZWIZANIA A. D. HCCI

SZCZLIWIE PO KOCA POPROWAPZI.

AnEN,

Ponad przepacie wieków przynioso mi echo nie-

spodzianie t prost bajk. Umiechaem si z pocztku,
cz>'tajc: bawiem si ni, jak si bawi z dziecldem.

Prsecatytaem po raz drugi, wci si jeszcze umiecha-
em, ale gdy oczy ciko i uparcie przylgy do perga-
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minowej kart)*, myil w dal odUegte. Russyly mi przed

(KiytoM te demnc tierefi Uier w nietkoAcfOoych prxe-

marsudi, wirach i koUilaich. My>li pracoway gorci-

kowo: bil>' pobem na tkroniach, praefiigiway tic pnea

twiadomo lkliwie, przebiega)' przes ni w popochu,

i nik>\ roipramy si, laay.

A te dolin i góry poza oknem zalewao mikkie
wiato zachodu, wic i omie przysao soce promieil

,

agodnych nylL
Zamaraylein o klasztorze pokutn)in w poszumie la-

sów jodlowydi, o biaych podwórcach w balsamicznej

wooi cedrów, o kawek wokó wie)* rojnych lamentaci,

chórse mnichów gbokim, o organów kocielnych

jku psabniczn>Tn i o sygnaturki wysoidm tonie . .

.

1 bdz, ja mnicli, w biaym podwórcu, po zotych pla-

mach soóca i sinych cieniach gazi,' wchodz w wil-

gotny chód arkad i na starym rzymskim sarkofagu to

sowo krel w zadumie l>olesnej:

HUda.
Drgnem. 1 spojrzawszy na t jasn topiel agod-

nego zadiodu na szczytach, zrozumiaem, te rnnfe ni^
wiadomego opywa jui od wczoraj mikka atmosfera

rodscego si uczucia.
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A jednak ... Ta naronica kamienna z oknem na

kMlowiec, le ksicp ttarr, miniatury zlotc, ta opowie
naiwn.i, trn klasztor wyczarowany z myili, te kawek
wokó wiry rojne lamenty, ta caego wiata wokó
mnie muzyka; owo wiato zote i cie ponury: roz-

kosz pieciwa i ból trawicy w tern jednem imieniu—
^Hilda /' — przecie to wszystko, wszystko razem jest

jakby niedopowiedzian do kortca bajk, jest bezpod-

nem, zat>ójczem marzeniem!...

Szatanie, odwiedi zwierciado swe ode mnie!..

1 osunem si na kolana, tam przed pultem,

u okna. Sploty si palce doni, wspara na nich cika
gowa .

.

...To j*i\ czoo jasne, otwarte i dumne,— te rów-

ne poysld na gadko zaczesanych mahoniowych wo-
sach, jak smugi wiata na fali,— ta przezrocza gb'
czarnych oczu... Oczy te s zanadto spokojne!..

Szatanie, odwied zwierciado swe ode mnie!..

Poprzez mae okno w gbokiej nyy pady me
oczy na to zatopione w bkicie niegowe morze naj-

czystszej, niepokalanej bieli. 1 w jednem mgnieniu oka,

jakby pod mego spojrzenia nieczyst si, wielka fala

pomiennej law>' zalaa te bezmiary jasne. Skalne zrby,
szczyty i iglice, biae morze w gbi, lodowcowe zomy
na przegubie i ten jego jzyk wryty doem we wnk
skay: wszystko to— w tej chwili taJde jawne, widne,

dotykalne—stano w purpurowym blasku olepiajcej

poogi... I przycici gwar ziemi. Chmury zwiny
swe agle, niemocne wiatry przylegy kornie na stokach.

Olbrzj^mia una ciche skrzyda rozpostara nad

wiatem. »
*'

W pieko wiat si^oa szczytach rozpali
1 tam uke?!..



w t ocirkiwaau godztnf lujaclit...
1 ida ni si, le i botych anioów dachem najiU-

niejny odwala gUi mego grobu:— ciebie, Hilda, widsc
w zotym blasku wiec groouucmych. A laury wokó
ciebie Uoi i nad gk>w tw tnuni.

1 mówiti do mnie: .WttaA i ty, gnechcm nienocy

najgneasniejtjy. Patri, oto na wtle pieni kad ci

jlot Chrytmtow tarcie mik>d: twony bdaesa!..
1 lku sbdit— diryacoa Pui kamieik nawet roilama
kale, xaU nie jest to agatu migdal lub aniet>'stu ukryte

ziarno:— aby iadnemu piknu krz)rwda si w niebie

nie stal. Widaisi milionowych tcz ponc bram
I biay, siumny gociniec anioów? Syszysz ziemskiego

ptactwa w^prgot radosny? kowych kwiatów poszumy
ujemne i maych smutnych dzieci miech szczliwy?—
Pstrz, — oto po prawicy Boga Ojca zasiada Chrystus

Pan nasz miociwy.

UHt fi orhif.. Urhi et orbi!..

Sysz>*sz trb serafickich oskotanie weselne na

cztery wiata strony?— Raduj si, grzeszniku, raduj

z aniolaau! .Hosanna Królowi Dawidowefnu. h<^ftannA

na wysokociach!!..*

-T-^

Kiedym, po gorcskowej i pilnej nocy, ona po
pracowitym dniu nastpnym, pod wieczór jej to ode-
gra i kiedy, po osutniej modlitwy hejnale, rce mi
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klawiatury opady drii|ce, usta wytiepuly niewolni<

wras I ostatnim pobrzldem ostatniego tonu:

— Tobie to, Hilda, pod nogi.

Chciaa co odpowiedsie : poruszyy si tytko

wargi. Blada i powaina bya na twarzy, mylafai snadi

nic o mnie, lecz o tern, co syszaa przed chwil, rozu-

miejc, e byo to Rtuitm do wczorajszego pogrzebu.

Mówiem jej potem, le si tak saby i zmczony
czuj nietyle nieprzespan noc, ile t gorczk trawi-

c, e chciabym o wsz>'stkiem módz zapomnieli i dziec-

kiem by...
— Ju niem jeste,— rzeka.— Kaidy z takich ...—

zacza i nie dokoczywszy myli swojej, zgarna tren

sukni z dywanu.
— Chodi,— mówia, wskazujc mi miejsce na dy-

wanie tui przy fotelu.

1 gaszczc po chwili wosy moje:
— Z^bier.im ci ze sob. Musisz da koncert

w stolicy.

— Niel nie!

Rozemiaa si.

— To podnieca, budzi, dodaje siL My musim\
mie co takiego, coby nas ci^e naprzód pciao

.

w przeciwnym razie cofamy si atwo, all>o tracimy

waciwe miary.

— O czem ty mówisz?
— O tiunie.— I jest w tem upojenie, krótkie, al*

mocne: haszyszowe.
— W czem, HUda?
— We wadaniu tumem . . . Ich dusza ma ca ga-

m uczu. Te rozproszone oklaski, gdy wchodmz, to

naprone milczenie, gdy zacz>'nasz, to westchnienie

gromadne czasami, poszepty i te nage burze oklas

ków . .

.



— Po%iriedi, Hilda,— mówileiii, tiedtc u jej nóf
jak pai i ujmujc j n obie r^ce,— powiedi, Hilda,—-

w len nosi by< co upokamjccgo: by alóork?
— Diiedaku, jaate niegricciny wiflcdeoi kobiety!

— ioitala tic, igamiajc mi wloay i ciofau— Mówi tic

:

ar^rttka.

— Priepgattain

.

— Pnefirol
Ucaowaem obie rce.
— Wttait i pokal si: lubi ten wasz mundur.
— HikU!
~ Wturt !— prz>tupncta nog...— 2e te tobie

poiwalaj w puku nosi takie dugie wosy.
— Ale ja sid z powrotem,— kaprysiem zawsty-

dzony.
— Sidi... Ile ty masz lat? Poczekaj!..

— Dwadaeicia cztery,~ pomofteui jej pamici.
— aiamyt
— rada, nie mów uk!
» Nie, nie!

— Ty nie jeste taka, jakem wczoraj m>*la.
— Kobieta nigdy nie jest tak, jak j sobie wyo-

braa dwudziestoczteroletni porucznik.

— Hilda I—sarpnleni si gniewnie.— Czybym
ja dla ciebie by iieciywicie tfBko . .

.

— Prócz tego jeste artyst, co z ciebie czyni je-

szcze wiksze dziecko.

— Ty masz dziwn dojrzao... artystki.

Podnioalem si i zaczem chodzi po pokoju.

— May!
admtem «. A ona poty przytupywaa nog,

póki nie ibliiylan do niej i nie pocaowaem w rk.
— Nie osdzaj nigdy przedwczenie,— rzeka z na*



^ Cólcm ja winien, te mi przed oczyma stoj

uparcie— kulisy.

Gr)nnas: niedbale, wzgardliwe wydcie warg.

~ Jutro wyjedam.
— Hilda...

— No? W oczach Izy? Oo!..
— Jad z tob.
— Dokd?
— Gdziebdi. Dawa koncerty wraz z tob.

Rzucia bystre, uwane spojrzenie.

— A ja ciebie nie wezm,— rzeka niespodzianie

1 pocza wiza sobie krawat na szyi. (Nosia si z an-

gielska, w sukniach o surowej niemal prostocie, lecz

w nieskazitelnych, rysowanych Uniach).

— Dlacz^fo nie wemiesz?

— Daj pokój I— przerwaa niechtnie i poCrzsIa

niecierpliwie gow.
i pocza si przechadza po sali: wysmuka, buj-

na, mocna w chodzie i w wejrzeniu. Z góry spoglday
na ni zczemiae i zrudziae portrety w zoconych ra-

mach, o zgaszonym przez czas poysku. Koem pod

cian pony, w kaprynych rzutach refleksów od

wiec, ponure, trupie, sztywne szeregi zbroi— Dywan
guszy nasze kroki, natomiast kade chrzknicie i tu-

mione westchnienie rozlegao si piwnicznem echem po

dalszych nawpó pustych komnatach.

— Z pocztku,— rzeka,— chciaam ci bya po^

dzikowa.
— Bój si Boga, za co?

— Prawda ! Ty nie yjesz nakazami klubu, salami.

szablonów, lecz dtisz wasn.
— Nie mów . .

.

— Boitz sk wspomnienia kulis?
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— RonuBioD, le postanowia pried chwil w my-

»ucti ooMnii iieliie priede mn.
Roaemiala si. Jaki on czujny!*— sawolaa do

nete.—To .00,* cala inUMUcya tego okriyku nie po-

sila flu w MBak. To lei nie namyilajc tic dodainn:

— Mjilala: ,To fo przyprowadzi do rozsdku.*

Zatrzymaa si gwatownie:
— Prosz, U tak dalece czujny!.. Zreszt— n6>

wil wnet potem, jakby z pewnem politowanien,

—

zrcsst% ten instynkt maj wszyscy, co, bez kieiownio-

twa woli, omackiem przez tycie id. Wielki urok szarej

godziny egzystuje tyUco dla mocnych wol: oni nie wi-

dz, poniewa mog sobie na to pozwoli. A w tem jest

wielka tajenmica szczcia.
— W czem, HiWa?
Podbiega do mnie i przysoniwszy oburcz oczy:

— W tern,— laimisa si krótko.

— Sid,— szeptaem,— pozwól raz jeszcze zoy
gow na twych kolanach, oczy mi przyso— i niech

si upij t szar godzin szczcia!..

1 znowul przechad. «% zadumie po sali. buj>

na, gitka i taka mocna lizie i w wejrzeniu.

— Hilda,— szeptaem, stojc zdaa, — gdy tak na
aehie patrz, gdy wspomn, co mówifai... (Ja kaide
sofwo twe pamitam ! K . . Przed tw wol, rozumem,
uczuciem . .

.

didaa sucha, nie pozwolia mi dokodciy.
- «^i s pon ram wybUkycfa, spoglday na ni
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harde glowry przodków. A koem, pod cian, plon«:!\-

w kaprynych rzuuch refleksów stalowe zbroje; z kI ^

wami wtulonemi w ramiona, stali sztywno, jakby cze
jej oddajc, pilowi rycerze : pryli si ponuro, trupio,

straajc czarn otchani pod hemem.
I juzem wzroku od niej oderwa nie móg.
— Tyby na barkach swoich udwign moga

nawet brzemi!
Zwrócia si nngle ku mnie.

— Jakie?
— Majesutu, hiiida

!

Rumieniec, pierwszy rumieniec trysn na''jej twarz.

— Dzieciaku ty!— rzeka surowo.

A ja przygiem si szybko do tej, na czarnej su-

kni iwislej biaej doni i opowiadaem jej gorczkowo,
beifaidnie o tem, jak mi ona w ów wieczór przysza

z nieba i ziemi cudown muzyk, jak wiat mi si przez

ni rozegra, jak ona granitowy gaz z grobu mej nie-

mocy podja, jak me wte piersi zot tarcz mioci
osonia . .

.

Odpowiedziaa spokojnym, prawie smutnym go*

aem, musnwszy zlekka me wosy.
— Biedny ty,— niewolnik w}'obrani ! . . Nie wierz

ty swym wraeniom, uczuciom, chciom, samemu sobie

nie wierz! Ty ani sobie, ani nikomu, da szczcia ju
nie potrafisz. Ty moesz by tylko artyst.

Przegia si, pochylia w dó gow ku moim
ustom. 1 na te wargi me pragnce zo>'a dugi, dchy
pocaunelc Przyjem go jak salcrament: cicho i kor-

nie, bo, t tzar godzin szczcia wdi jeszcze pijany,

wyzbyem w pamici kobiet: marzyem, e oto ONA,
— sztuka, daje mi boskie twe pominnie.

Z góry, z pod puapu spoglday potne, harde,

w miecze wasne ufne oblicza dawnych ludzi czynu.



.Oto jest u, co nas wtkraeai, lu nowe boj«, nowr
iwycKstwa w nieoiierleiDein tyciu powoa.*

Chodem ponurej, tinipioiiej ctsiy wiao i dalas>'ch

komnat lamku. W mU, pod tciaiu|, pr^ ^ ^ui'>

rycerte. 1 idawalo mi si, ie i t>'ch martwych tiere-

gów, z tych czarnych jam pod pustymi hdinami, wy-

siedl pomruk basowv nihy fhiche i wocnr- w hojow}-

h^hm odersenie:

M wiem nawet, esy ta chwila snem

bya c/ . zud czy jawnym cudem.

^. (iziairm ju przed sotN|.

Oto poprzez sal t>ezszelestnie stpa,—ramiona

uniósssy, splota dkNiie na tyle gowy: na tern bogac-

twie i pricpychu wlonów Inicydi. Rnmieiice tywe ma
na twarzy (bia bya dotycliczas !), pieri jej dttje,

—

sysz oddech nierówny. Gdy przysiada na chwil,

a spojrzenie me (nie odryway si od niej oczy moje!)

zatrzymao si przelotnie na jej stopadi, zasonia je

czemprdzej trenem sukni. A gdy si zerwaa znowul,

tom sysza ju odtd w jej ciodzie jedwabisty, sypki

sselest sukien.

Pocia nuci: zrazu dcho, potem mielej. Wre-
szcie...

Sndiam. Gos piersiowy, peny : kryszta w brzmie-

niu duchowem, metal w dwiku materyalnym, we fra-

zowaniu bogactwa twórcze. Lekki dreszcz rozkoszy

przechodzi prsez ctalo, tak si ucho raduje. Na chwil
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Mpominam xnów o kobiecie: sysz tylko gos situld

1 stroj chciwe ucio... piewa

/ co mt iv fursiaek

ary rotmitea.

Co tm sii do krwi

PotttittuiH tt witto.

Jak ^rwsMt wiiy
IV diiSMy mi dmft.

Wota romgruma.

Dum sii mift . .

.

Urwaa. Umylnie jakby— : nie wytrzymaa nuty
kocowej. Echa j zmieszay: po ssiednich komnatach
tuk si echa.

Zatrzymaa si na drugim kocu sali. Tyem do
mnie zwrócona i zajta jakby hemem na zoconej zbroi

odezwaa si nagle gbokiem recitativem:

Maraanna ckct:

-Niech bfdnt f$oc*

A z ssiednich pokoi przynioso nagle echo w gu-
chym pohuku

:

Nitek—bdai— moócf

Zadrialem mimowoli. A ona, jakby naprzekór tym
sowim pohukmn z pustego zamku, dobya z piersi w c.i*

ej sile namitnego wybuchu:

fVsckodMet yda soct m«!

A echo przynioso wraz z gbokim pr2vcif>chem

organowego hymnu to najwyej wzite sowo
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ytim!
Tam, pou drzwumi, skóciy ti^ na chwil echa

i pofwary; a pocctn nagle, t oba ttron, tam, w dale-

kich komnatach, adrfaly, tda , tpasmem wioloncse-

k>we struny, lapakal wysoko latoiliwy flet;—a wraz

1 niemi wpad do nas i zaopota skrzydami ranionego

ptalca ten oloryk dziwny:

yem/.. ytmf

)

A gdy i te ecia zamary w westchnieniu, przyto-

czya nam serce talu cicika i guclia zaduma, ie, za-

atachani, czy echo czego4 wi^ nie przyniesie, sysz-
Kimy tylko gbokie oddechy wzajemne...

— Wsta! na mio Bosk, wstazkolani

Te jej usta, zwykle surowe, prawie twarde w ry-

saalm, stay si nagle takie agodne w mikkim koli-

styai nkad^: ogromnie duio kol>iety byo w niej w tej

chwili. Rce, które staray si uparcie podnie mnie

z koUn, obwis)' >ezwadiiie.

— Wsu, dzi^^ko,— M^plala tylko raz po raz,

—

wsu!..
— Poco ty mnie wciga 'M t czarn otclia

twej wyobrani ! ? . . To gorsze jest od grzechu.

I zamiaa si tak dziwnie, e z ciemnych pokoi

przynioso echo jaki olcrzyk zranionej mioci wasnej,

co zama si nagle w spasmatycsnem kaam. Wyrwali
wiec z liditarza i, szarpnwszy drzwi ¥P\'hi^fla

w cieome polcoje, naprzeciw tego echa.

— Hilda!— krzykn za ni.
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I uk, poprtei te ciemne gmachy, w sUbym po-

ysku iwiecy, wród guchych uderze naszych po-

^etsnych kroków w pyty kamienne. A wlad za na-

mi, ir V nkich, zda si, komnat, wnk, ny i kory-

tarzy i. lurów niemych wypada, zda si, nagle dzi-

ka sfora faunów : bia kopytami w posadzki, gonia wo-

aniem, szczua dzikimi wisty, sowim pohukiem i mie-
chem szalonym.

Na^e wydao mi si, e tu ponad naszeroi go-
wami zarywa si z oskotem sklepienie cae. Porwa si
huk tak przeraliwy, e oboje stanlimy na miejscu.

Ona Um dalej, pod kolumn: biaa, dyszca, nieywa
prawie, drc rk zagarniajca ten ciemny paszcz

rozplecionych w biegu wosów.

Oprzytomniaem nagle.

— Lawina!— rzekem, Idedy ten huk, zamiast sa-

bn, w wichur huraganu si przeradza i jui jakie

gromy podziemne ze sob toczy.

— Lawina,— powtórzyem. A potem jui w my-
lach tylko swoich: ,A tamto grzmot gazów po ska-

lach i grzechot kamieni w lebie. Pdz, sypi si, wal
na ki nasze.'

— Hilda, — ojciec nakazywa, ojciec zaklina ! .

.

Patrz, tak doina nasza tonie w gruzaci, powoli, z dnia

na dzie: — kona beznadziejnie... 1 niema, ktoby j ra-

towa Bo mnie bezwola pajczyn marze omotaa
i przez matni sztuki w zo wszelkie wpdza.

A umten piorunowy om i grzechot piekielny nie

chcia ucichn. ,Boe, Boe, jak to law dd si
sypie!* Zamaa si wytrzymao moja: dao nie miao
si wyslueha do koca.



Otunl^m tif ctcbo I pow"IJ na rhódnr oKty ka-

micfiiic

Ocknleai sac w tejle portretowej talL

Mikkie, piecaolowite donie chlodiily mi ciolo^

skronie, twari. Od cnsu do cnsa tylko, zy kropUtte

panyly mi rce, potictki, ikrort. Cieple tchnienie poca-

unków xwilialo mi co chwila suche wargi i titywne,

chodne me rce.

1 mowu straciem wiadomo.

Gdym si ockn po raz drugi, ucmlem, ie co jak

aote kraje i kuje mi czoo oraz rce. Ponad oczy
iwieaiala mi si gazka denmych, grubych lici. Poru-

szyem rk: nualem tego peno na piersiach, ponad
gow, na nogach. To ona, Hilda, naamaa laurowych
galai z donioek owych krzewów,— biurowych galz
z pod kaufalku!

A gd>'in je ama w rofpaczy na tem posaniu
mierd, tam z podwórza sycha byo brzk uprzy,
parskanie koni, szczk acuchów, guche bid podków
o HMSt zwodzony nad urwiskiem.

Daremnien czeka na odezwanie si trbki, na gr
t czarown po eciowych kniejach i uroczyskach gór-

skich: na zmartwychwstanie wiata mego. Tej nocy

zaciya na dolinie poclimuma, guclia groza kamien-

nej pustki wród olbrzymich gór. wiersscse zamilky^



pnydchly |>i>toki... Huczaa tylko wezbrana rzeka, to-

czc w cir/liicli wcsichnirniach swe gazy wiellde.

Czekam ! .

.

Czekam smutny i wi.iry prlcn, e w t czarn noc
g,.,^^!... — '. .sinc olbrzymy nkal przeami si u pod-

no J'l i zamkn grób ten.

—



f'^
_ ^ _ edwie dotlyna MOller koilai opowir-

d. Oitatnie iowa utkwiy wrai i we-
ilCfWiiifHifiH W ptoTMicii Hcrtmitmiju

Sicfnl OMclBiialme po wino, ale bezwadne rami opa-

do, tanim doA knbka dotkn Powala, z aamiarem

otworzenia okna, lecz w tejie ciwili wuyitko sawiro-

u-uo mu przed oczyma, podwiny ai bónradne nogi

i opad z powrotem na kanap. Jul rozproszone twe
mjrtUi akupLd, diwyul, ju dicia co powiedaie^ zawo-

a, krzyim, — gdy w jakiej dziwnej perapektywie

dugiego czarnego ociu ujrza zamek w ruinaci, niby

ciemn kp potwomyci grzybów na popielatej sicale.

Patrza, umiecluU n bdnie, nagle pochyli n do Her-

: -nsteina i obj go w póL
— Bój si Boga, Henryk, poco ty mi opium

dawa!
— Grae na fortepianie? — pyu wnet polem,

• hlodzc dolkmi rozpalone policzki, — czy te opowia-

dae?.. Bo to to nie ludzie przecie — ci twoi tan!

Koturnowe, senne cienie, poruszane rytmem, taictem

rn* l(><ly twej muzyki... Jej niema wcale! — aamial



ic DAgle, i(l.)o gor.iczkowo za biegiem podnieconej wyo*

braim. Cim kobiciy, ciert sztuki!..

Powali si na otoman, w^^pryt jak dhigi i we-

tknj|t w zby papierosa. Ledwo si jednak pooy, ze-

rwa si znowu gorczkowo.
^ Upie mnie opiumowym jadem twych marzert.

Hertenstein nie drgn, nie uniós nawet ciko
zwislej gowy.

— Literat ! — sykn tylko przez zby.
Ale Molier uwag i wyobrani by ju gdziein-

dziej : spoglda w ponurem skupieniu na portret, który

jui przedtem przykuwa mu niejednokrotnie wzrok.
— Gdzie ona jest teraz ? — zagadn nagle. Lecz

cho pytanie swoje dwukrotnie powtórzy, nie otrz^-mal

odpowiedzi.

Kilkakrotnie przenosi wzrok z tego portretu na

Hertensteina, chcia o co zapyta, macm jednak r-
k: .A ty osiad wraz z twem marzeniem na bezpo-

dnej mieliiniel*

I przysza mu na myl Borowska. Zagryz wargi

jakby w t>ólu i targn myl w inn stron. Wspomnie-
nie przynioso mu, niespodzianie, syszan niejednokro-

tnie opowie Borowskiego: ojca aktora, jego kochanki

i jeszcze raz on jego ; a potem ten mizerny wiat
szminki, w godzie wraie nawpó dzikie, upiorowe na-

mitnoci, z których jak z kota czarownic wynurzaj
si boliaterslde widma, zalane jaskrawym blaskiem tea-

tnflnych kinkietów. A opowie Hertensteina bia mu
jeszcze pulsem w skroniach. 1 te dwa biegunowe wiaty

jy mu si wika i plta w obrazacu Widzia w tea-

tralnym blasku barw i wiate, pod paajcem spojrze-

niem setek ludzi, w burzach oklasków, tr>'umfy aktorów

o szerokich, namitnych wargach i twardych czoach
byków. W mizernych ramArh kulis, wród malowanych



mrów itarcfo tamaiyBka, gra oto Borowski z ojcem

i I aktorlui o rudej pmioe, t urn opowie, która

wctl jcaicte ttnuU mu w tkroniacfa . . . I oto wiy-

waj natarciywie autora. Wycbodii on, MoBer, i kania

lic wras i Borowskim, jc(o starym ojcem i aktork
w rudej pemoe. A aa widowni wrsawa, oklaski, wiwa-

ty, wrsask i tupanina wyrostków po galeryach... Tam
oto, w pierwssym rsdie, siedzi Hertenstetn; biakmi

dkMkmi oplót swe kokmo i kiwa si niedbale. Patrsy,

nawpó z politowaniem, nawpó z ciekawoci, nieraz

ziewnie, to znów si umiechnie, wreszcie zwraca si
pógbkiem do siedzcego obok Jelsk>''ego: .Dobre

aktor>', nieziy literat Zrób im, prosz, reklamk ; dam ci

ttamp*T** . . .* Za tam,— na wieUcomiejskich- bulwarach,

tigluMfma kwkotem i wrzaw uliczn, przemyka si wród
thmiów w denmej chustce na ramionach — ona : Zosia

Borowska ! — szuka, goni kogo, czy tei ucieka I ! .

.

1 nie móg wzbi si myl ponad te chaot>'C2Be

ohmy i niespodziane zesuwienia. Coraz to pocfamur*

MCJ, w coraz to wikazem skupieniu wpatrywa si
w Herteottdna, jakby oczekujc, aby mu pomóg z tych

ot>raiów wyuska drczc, zaledwie niewiadomie od-

csnt zagadk. A te wzy popytanych wspomnie, te

powfltane z dwóch wiatów obrazy, wd mu nie da-

way spokoju. Doni czoo tar, prót>owa napi si
wina. Wreszcie wspar zmczon gow na okciach

i wyszepta po raz drugi:

— Bój si Boga, Henr)'ku, poco ty mi opium

dawa!
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llcrtenstrin tymcasem sbityl si do okna. GUtkal
machinalnie charu i xa IcjUdym turkotrm z ulicy naibn

chiwal nic*s|>okojnie wnut x nim. Wreszcie powróci do

slotu i sign po wygash) fajk. MOIlcr mruiyl jui

ocjy, wpatrujc si coraz naurczywiej w jego bia,
w)'gasl twarz i ociy o smutnym w loj chwili, gorci-
kowjnn poysku. Wreszcie nif \vvir/\nial i. rozoywszy
ramiona, krzykn niemal:

— Czemu ty do klasztoru lepiej nie wstpi, jak

tamten z bajki?

Merienstein osun si na fotel, rozkoysa bi^funy

i pyka powoli ze swej cienkiej fajeczki. Na odpowiedi

kaza czeka dugo.
— Hm ?— bkn wreszcie. — Wstpi do klaszto-

ru, zosta rzemielnikiem!.. Wcale niezy ratunek dla

Pawluka i jemu podobnych chopców z kawiarni, —
tych od sztuk plastycznych. Samotno i rzetelno rze-

miosa!—jedno i drugie moe z nich uczyni mistrzów,

o ile nie stali si jui beznadziejnymi .artystami*.

W przeciwnym r i
'

* pozostaje nic inn^o, jak odda
si pod opiek Ir. :a. Mistrzami lo ich nir urzvni

moe wszake zrobi sawnymi.
— No, dobrze!— niecierpliwi si Muller,— ale cze-

mu \y sobie tego nie poradzi?
— Mistrzostwa? — pyka wraz z dymem fajko-

wym. Nie pragn by rzemielnikiem. Sawy? Fundo-

waem Jelsky'emu nieraz s/ i, bo tylko pod tym
warunkiem zobowizywa s.. ^czdzi mi sawy...
Zreszt, — mój drogi, jak ci si zdaje? — czyt przj* in-

nji zbiegu yciowych okolicznoci nie mógb}' naprzy-

klad by dzisiaj zwykym sobie Francem >* ""— -n, de-

pendentem bodaj w policyi, ojcem kilku sj i pau-

prów o brz)*dkich skonnociach do zrobienia ma-
jtku?..

d



Zjipenr>*l tic MQll«r: — Naz>*w«in aic...

— Biu^izo legalnie. Ale nie o to idr
— Chcesi powiedzir^ *" t)'lko baroiu uc> >AiuK.i

tic rodt?
— Ah! — Herteostetn machiil niedbale rk. —

Baroni rodz u^ gatadnicio tyUco do kokot i taloiiftw,

oraz na to, by griechem bezmylnej pychy roiimltMa
nawet dyabfaL—Chc sp>ta ci tylko, czy w malttroe-

mach wirlkomiejskich zysku, ^%'>'zysku, automatycmej

i moliwie bezmylnej pracy, oraz w^Tafinowanego, mo-
liwie przemylnego uycia zmczonych zmysów, cz>'

w tym malatroemie nie wypywaj kapani o bardzo

wyranej fizyonomii?

— Co dalej ?— sykn Maller. — Zacz>'nasz banal-

nie, skoHczyiz, oczywicie, pobonie.
— Dalej, e poniewa zysk, wyzysk i moliwie

bezmylna praca, t lematem dla szttiki dzi ju t>'lko

fdzie na dalekim wichodie, — a wic . .

.

— Kapani najbardziej w^Tafinowanego uycia znu-

oi^fcfa zm>*sów ? Czy tal ma by dennicya ? — Jeeli

wazytUdch piciu zm>'sl6w, to nic najgorzej. Zmysy t
zawsze pierwsz instanc>' sztuki. Ostatni jest dla niej

kulturalny umN^s, któr>' dojrzewa dzi tylko w twoich

»zych wirach* unelkomiejskich.

— Taak, — Hrrtmstein pyka powoli z fajkL —
O nic wicej mi nie idzie. Kulturalny um3rs by zawsze

arbitrem w>'niflnowanych zmysów. On to wymaga mi-

strzostwa i rozdaje tlaw. — Poznaem a nadto do-

brze smutne i karowate egzystencyc tych, co bardzo

pilnie maluj, rzribi, pisz, tworz, kr>nykuj — ad
ustom kulturalnego umysu. Oddychaem a nadto dugo
t duszn atmosfer ambicyi, zawici, oszczerstw, po-

chle>stw; dusiem si zbytnio tj-m zaduchem pezajcej
dumy... Daruj wic, e miacnoetwo pomtawiam
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ambitnicju>'fn, n saw tym, co— nrtHniej na ntf| pra-

cowali.

Nic wytrzyma MOllcr: 2crwai si z kanapy i, \v« /«•-

piwBzy mu si w wyogi od tuurka. szepta mu w ust >

niemal:

— To wszystko jest tylko samoobludt) improdu-

ktywa. Idzie o to, e ty sobie za modu wyci ten

waciwy, twórczy nerw ycia. 1 oto osiadle na mieli-

nie wraz z cnot swoj... Co wam szkodzio?...

Tam, na zamku, w zapadym kcie..? Zreszt, coby

mnie ludzie obchodzili!

Dreszcz ohydy wstrzsn, wykrci niemal ciaem
i lertensteina. Ale Maller wpi si w niego mocno r-
koma.

— Czy ty odgad tajemn wol natury? Czy ty

wiesz, jakie iróda trysnby ci mogy z duszy pod jej

rk?.. A moe tylko wielkie namitnoci rodz wiel-

kie czyny? A moe temu ogniowi z ciaa sdzono po

caym duchu moim rozpomieni si? A moe grzech

oto niesie mi zot lir? Czy ty odgad ciaa wielk
tajemnic?.. Czowiekiem tylko jestem, ciaem i grze-

chem, — a wic ciaem i grzechem yj, lecz nie dla

ciaa, nie dla winy, nie dla cnoty, lecz dla dziea mego!

Z nieba ognia sobie^^nie przj^nios, ale moe go dyabu
wykradn. Ale na to trzeba w pieko zstpi!

1 nie szarp mi si!.. Kto mnie, kto ciebie zapyta,

skd my swój ogie czerpiemy? 1 niech mnie nikt nie

pyta, skd ja mam t moc, co wiaty wskrzesza, za

serce bólem targa, upiory sumienia przed oczyma ci

stawia. Ani cnoty, ani winy waszej nie znam, ja dusz

waszych wadca, wiatów wskrzesiciel, namitnoci mag,

—

ja, cudotwórca!..

Pomie zala mu twarz, zawieci w oczadu Du-
gie i suche rce wczepiay si Hertensteinowi pod szyj
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jak pusae sipony, a cfaudJ^ ostra twars wchomi lft €!>*•

hala niby ptaii diiób, aby mu myrmit g ott odpo-

wirtli. — Cieul dugu.

HfrtfMfrin patnal nail tpokojnie, amno. ,1 ten

ciiowiek nyilal o inaerci? I ten ctlowiek chdai

mierci??*
- Kfaunitwo! — knyknl odruchowo i icrwml nc

z tolrlu.

Krr>*kii pnyteok i lerwal lic uk gwaKownie, ie

chart budiony ze snu tkoczyl, warkn, a raczej <a-

ncal ochryple, i btytnl MoUerowi w twarz czerwonem
wn^tnen p>'slca, oraz Iaymi rzdami ostrych ków.

Molier roitwiera szeroko oczy.

— Co takiego jest kamstwem ? .

.

.Ty !* — pomyla Hertenstem. A na natarczywe

aalegania MoIkTa zamacha tytko niederpUwie rkoma.

Odoy fajk. W chmumem milcwnin pocz clio>

dzk po pokoju. Gdy na dworze oywio si nagle, zna-

laz si wraz z diartem u okna i nasuchiwa czujnie.

Gdy cisza zalegU znów na obcy, zbliy si do Moliera.

— Suchaj - no, przecie to jest ogromnie powana
rzecz.

— Co ukiego?
Opar mu ciko donie na ramionacfa i, patrzc

mu mocno w oczy, rzek twardo:

Molltf zblad nat>'cuniast; oczy przymruyy mu
si na chwil, a polon niespokojne i pnepooone szu-



kafy w rkach Mcrtcnsteina tej szklanej nirki z kietiwii

od kamiielki. Opuszczone ramiona pryy si mocno
i kurczowo, n chód nielitociwy przebieg po calem
ciele. Szarpn si i, wetknwszy papierosa w zby,
rzek z twardym grymasem:

— Jam bodaj dzi gotów.
— No, uk, tak ! ~ potakiwa Hertcnstein jak dzie-

cku : popiesznie, niechtnie i bez wiary. — Tem bar-

dziej... Wobec tego warto pomyle szczerze. Warto
nawet jeszcze nauczy si szczerze myle. Z kam-
stwem w sercu nietylko y, ale i umrze nie mona.

— Czego ty chcesz?
— Przekrocz t granic faszu.

- Jak?!
— 2Uipomnij o .sobie samym".
Molier a si na krzele uniós, mierzc go od stóp

do gowy podcjrzliwem spojrzeniem.

— Midzy jalde jezuity ty si wpisa zdy?!
Ale Hcrtenstein spostrzeg si jakby, e nie w por

wystpi, lub te poaowa moe, e wogóle rozpocz
o tem: wtoczy rce do kieszeni i powróci do swej

wdrówki po pokoju. Molier odprowadza go z pocztku
podcjrzliwemi, badawczemi oczyma, ale niedbay pó-
umiech rozwia mu si wnet na wargach: zgasi go
zimny i twardy spokój na twarzy Hertensteina. I zno-

wu ten dreszcz chodu, co iskr wskro poprzez ciao

przebiega. Krci si niespokojnie w swym kcie na ka-

napie, chwyta raz po raz papierosa. 2Uimia si nie-

szczerze jedn, drug ironi, chcc jakby wywoa
w nim odruch jakichkolwiek namitnoci. Ten twardy,

ponury, zawzity spokój . . . fanatyka ! (koczy MoUcr
w mylach). I coraz to chwiejniej, coraz lkliwiej czu
si w atmosferze tego spokoju. 1 teraz dopiero, w miar
jak patrza na Hertensteina, pocz sobie uwiadamia
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w calrj jawic i obraiowota lo^ co wykona lanucrzyli.

A to rownc ttpiir jcfo po pokoja wydtlo mu lic

niruM.iKiiuym kroktem chwili, która c iblia... Wic
tak si xbkiy ooa: tak kidowo limnie i beidusmie?

Bet iiUu, bet roipaciy, bcs buntu nawet?.. Nie! —
tiarpo st^ i pocru, te omickle warp Ayfsoc mu jak

w lcbr/<

Roiumiai, xc jesu ten paroksyzm trwogi luc muue,

gotów serwa si i udec. Dokd? prayszto mu równo-

CKinie na myil Wssak nigdzie wUUciwie nie jest u sie-

bie, nigdzie nie miesika, nilct go si nie spodziewa i nikt

naik nie caeka. Pod most? do parku na awk? Do Jcl-

sky'ego ? — (po lem, co byo ? . .) i na co ucieknie ? po

co? z jak myl? Bo przecie! kady w takiem poloc-

nin Bua mie t jedn upart myl, która mu umoli-

wia przespanie si pod mostem lub w parku na lnwc«-

Tamci wszysc>' maj t jedn: .Chc je<J, jutro bdc
jad.-

A wic na to ucieka od Hertenstetna ? . . A po-

tem? Kaidy z takich, o ile o trzy dni m>*l wybicd/

naprzód potrafi, musi mie to, co ludzie nazywaj na-

dziej. Tamd wszyscy maj t jedn: .Bd codzieik

spa pod dachem, bd duio, duo jad !*

A wic na to ucieka std od Fiertensteina ? .

.

Jakal moja nadzieja ? — Trzy miesice, lub chociaby

pó roku...

1 stana mu nagle przed oczyma zimna, nudn.i

biel szpiulncj salL 1 te szeregi wakich óek, te oltr.

. bezmylne giowy na poduszkach, ten zapach

. wod kalectwa i mierci: to cale piekk> cierpie-

nia, powleczone bial>'m powietrznym kirem, i czarny jak

znak Chrystusa, — zda si nie hidzk

\^ ..w..^ .^w, lecz ustawiczn trwog tyhi przygasa-

jc>'ch oczu rozkrz>'owany na cianie. Gdzie, na



jcdnem t tych lóek, \ttet lapomniany, miesu|ce calr

tonc w tej zimnej bieli. I myle tylko o tem, e tam,

poa tipilalnymi murami, w itywym jeszcze wiecie,

pozostao z nas nic! nic!.. Podczas gdy ci wszy
, .

mierni, przyziemni, jo za miodu nikczemnie wyracho-
wani, którym si kiedy ledwie rk podawao, — oni

dopelzali si w yciu nawet do szacunku ludzkiego, ba

!

nawet do dziaalnoci owocnej. A mymy zaczli lotem,

pozostawili po sobie tyle ladu, co przelotne ptaki, i tyli*

praw do ludzkiej uwagi, ile daje dobroczynno! Ic/i

dobroczynno — tych miernych, przyziemnych, jui za

modu nikczemnie wyrachowanych, tych solidnych i czci-

godnych dzi obywateli, którym si rki nie podawa-
o,— kiedy !— gdy si jeszcze dumne w piersiach miao
serce . .

.

1 zdawao si Molierowi, e oto zrywa si z szpi-

talnego óka i ucieka z tej chodnej toni ludzkiego mi-

osierdzia, — aby prdzej, — tam, poprzez okno: na
bruld! I oto uderza gow i krwawi o dobroctymu
kraty . .

.

Ockn si i krzykn niecierpliwie na Hertensteina '

— Daj tamto... Po co zwleka?
— Jeszcze nie czas.

.Nic, ten ytfgo spokój ! — myla, — t<n l)ozduszny.

zimny spokój. Ten czowiek wyzu si ze wszystkich

namitnoci, z uczu wszelkich. On tam chce doj wy-
rozumowaniem. Tald musi si wasnemi mylami wp-
dzi wprzódy w jald beznadziejny trójkt, zamurowa
sobie wprzódy wszelk drog logicznego odwrotu, chcr

jakby zabra ze sob ca wiadomo wzgardy dla

ycia.*

— Jeli ja chc swego ycia tre usprawiedliwi,

—

krzykn wreszcie, — ty szukasz logiki w mierd. Tej

podwójnej gry nie rozegramy dzisiaj. Skoitcz! Upij si.
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to powinno uatwi ten krok. Albo nie, to przypomnij

sobir wuystkie kriywdy ycta, wtzyttkie jego zawody,

wmz>*stkic tryumfy maych, niikich, miemych i wszystkie

wasne upokorzenia. (ikoda wielka, te ty i ncdz>' nie

zanal..) O, to wszystko opije ci stokro wickuym
salon, da ci sile postanowienia stokro wiksz od

rozpaczy : ^ da ci nienawi

!

Ostro zarysowane ponaowe nanieikce wyirysnriy

mu na twarz: pod nawaleni wspomnifrt chostay r<>,

zda si, w tej chwili wszystlde donane w mi/«rn<tii

yciu upokorzenia i ndze.
~ Pi daj!^ dopomina si.— Widzisz, to s naj-

iaoniejsze twory d Prometenaie...

1 mia si. Tym razem bezdwicznie, cicho: pier

mu si tylko trzsfa^ kaa; krzywia si twarz.

— ...którym nie przyszo nawet walczy z boga-

mi, Ik) ich mizerne prz>'kuo yde. 1 nie ory pier im

szarpi, lecz robactwo ich obsiado, to najmizemiejsze

robactwo ludzkie... Wiesz, co taki uczyni, gdy, utra-

dwazy wiar w wiat, w hidzi, w siebie, zachowa jesz-

cze tylko si woli? Wiesz, co Uld donldszot uczyni?..

Dugimi, Ueswsowynii pakami swej suchej rki

wpi si w rami Hertensteina.
— Pamitasz — w Chicago? — wczoraj na bulwa-

rach okrz>'kiwano. Wanie tam — w rój ludzki : gdzie

rado bezmylnej udechy, gdzie gupstwo ycia tryum-

hije.

Urwa. Odurza go, otumania wprost ten potworny

obraz, jald mu zawsze czujna wyobrania wnet podsu-

na. Po chwili dokoóczy szeptem dchym i mikkim ,

jakby w zaufaniu serdecznem:
— Nienawi, to jest wielkie, wite uczucie!..

— 1 zemsta, — doda po chwili jakby dla sietMe.

— Na kim?



— Na wszystkich I— odpar, rozrzuciwszy ramiona

jnk skrzyda.
— Za kogo?l
— Za siebie! — koczy, uderzajc si w piersi,

liertenstein doby z bocznej kieszeni ciustk:
/.|kn, splun i, ciowajc j z powrotem, pyta
no:

— Wic ty dlatego tylko mylisz o swej mierd?
Wtulony w kt kanapy, gowy nawot t>Tii ra/ i

nic uniós, tylko swe dugie i kociste palce wydgat,
aby IiTtenstcina za rami uj, do siebie widocznie

pochyli i na ucho co szepn. I.ecz w teje chwili

zakaszla gucho i ciko. ciska oburcz czoo, paso*

wa si z ciaem. Uspokoi si wreszcie i z zacitym
uporem zapatrzy si gdzie liardo przed siebie. Na.^i'

zy trysny mu nawaem do oczu i w szybkim biegu

potoczyy si jedna za drug po zapadych policzkach.

— Daj mi pokój I—achn si wnet polem w r-
kach Hertensteina. — Daj pokój, — syszysz I . . Czuo-
ci!.. Niech mnie pieko p«' '

' , e ta moja nienawi
jest taka niedona, taka i. ...i, e nie znajduje innej

broni tprócz .. . prócz samobójczych myli!

Hertenstein prz3*siad si do niego. Milcza dugo,
rzucajc na ukone spojrzenia; wreszcie odway si
uj go za rk.

— Skorpiony zawiedzionej pychy tak d wychc-
stay i talom strasznym zatruy jadem... Tak daleko

zanosz »ze wiry* wielkomiejskie... Do tego wtzyst-



kiego docbo^ si, lyjc wylcznir myil o .tain)in

•obie*, dik uataAtkiemu iwirrctadlu lycta.

Mollrr odmachnl m% sUbo i ajechcink*.

— Tobie wiekiem to iwierdacUo w gowie uikwi*

la Bój ti^ Boga, pnectei te twoj« romantyciiie kale-

gorye nie mog mie dla mnie warto4ct, — tenu, w ta-

kiej chwili!

— \Vid2tsz, po piciu latach byem tak daleko nie-

mal jak i ty. Wtedy, czujc, e wMytidae po<istawy y-
cia chwiej si pod« mn, udekiem se .zych wirów'
wielkooiiejskich tam na zamek*

— Tsknot sw syci iNpomni^nirin, — prarrwat

mu kat^or>'cznie MoUcr.

— Twoja myl po ziemi peJza i zeWQir2ni>< i

tylko si czepia, — odpar Hertenstetn niedbale. I \v- '

potem w naglem podnieceniu: — Czy ty wiesz, g<

kres i granica tsknocie? dokd ona ludzk myl do-

prowadzi mole? Ze wszystkiego, ciem kobieu obda-
rza, tsknota jest jedynie czystym jej darem.

— Nie widywae jej przez ten czas ? — zagadn
MoUer mimo wsz>*stko.

— Raz jeden. Teraz.
>- Jakto, teraz?!

Ale Hertcnstrin nie chcia widocznie odpowiedzie.
— Powróciem, tam, na zamek, — powtórzy. —

W dolinie mojej kamie przy kamieniu. Wszystko to

byszczy si, islcrzy, iarzy w soócu. W rozpalonej

atmosferze czu wprost ten mdy zapach natart

krzemieni. A gdzie kamieó si rozpknie, gdzie wir ^.v

rozsunie, sumtd iródlo tryska. Woda plcze si, phi-

^ka wszdzie: czu tu jej rolK>t Iwaw, zoliw, ssko-

dn. I tak w cmentarz kamienny zmienia si kraj mój . .

.

Olt»rzymi gzems skalny, oo wisia ponad ktem lat t>*-

sice, jakby na mój los i dol czekajc, teraz zarwa si



mutiall ZmióU lat na uphucie, przetkociyl ridcc i dfai-

fion usypiskiem gazów wklini si w t reszt lk po

drugiej stronie... Codziert spotykam jakich obcych lu-

dzi: to delegaci z akademii Ten gzems skalny przyniós

z pod szczytów ciekawe skamieliny. Konajcy wiat
zwierza si ze swych tajemnic, zwierza obcym cieka-

wym i natrtnym oczom. Byt w tem dla mnie guchy,

trawicy wyrzut i bezlitosne upokorzenie... 1 co te

wielbdy znajd?— mylaem niechtnie.— Uamkowych
Icsztatów liche skamieliny. Ponumeruj to, poznacz
i bdzie im si zdawao, e dawnemu wiatu tajemnice

iycia wydarli. — A ja chciaem wszak ten wiat cai>',

poza wieków krartce, poprzez czasów zawrotne dale,

oywi, tajemnic jego ducha z mroków epok wydrze<^,

moim duchem natchn i wskrzesi I Sztuk moj!..
A teraz oto, jestem mniej wart od kadego kamienia,

co si z pod szczytów stoczy.

Poszukujc resztek yjcego dzi jeszcze wiata,

uciekaem z zamku w jodowe lasy po przeciwnej stro-

nie i na te ki na stokach i podnóach ... I wiesz, com
czyni? Oto, w drobiazgach zewntrznoci cay tonc,

czepiaem si ich wtedy jeszcze. Gdziekolwiek myl si
zwrócia, wszdzie na ból zawodu natrafiaa^ a ja j
koiem, koysaem pierwszym lepszym drobiazgiem. Oto,

chodzc po kach, zbieraem jakie kwiaty: wtle, deli-

katne kielichy wysilonego pod jesiert fioletu... Zwo-
wiit— Lubiem ten kwiat!.. Spojrzyj,— tu pod sufitem

fryz taki wymalowa sobie dawniej jeszcze kazaem...

Zreszt modn staa si nawet potem ta jego wta
barwa, to tcluiienie fioletu na kielich kwiatu. I ta smu-

ko jego I I ta prostota w liniach ! I to, e bez lici,

bez odygi wprost z ziemi jako grzyb! Lubiem kwiat

ten : — na chmurnej jesieni wspomnienie wiosny osta-

tnie... Jest co z piknej suchotnicy w rym kwiecie...



llówi% ie woni aie po«ida; db mnie niftl on wytub*

lelnion woA iwieiefo inicfu.

1 patn, — ulom ja byhtm niewolnildaB lewntn-
noidl Tak-em nc pieci kaid bahostk, w kad
baAk mydlan tylem t ducha twego kladL 1 kaida

baAka wicej tci dU mnie miaa, a kaida tcsa wicej

barw. 1 tak mi si wiat cay z barw, z blasków, z woni

i s tcz uplata, a pod kaldem tchnieniem gbszej t*
tknoty, jak iNUkka mydLina pryska. Bykm jako wy
wszyscy jeste cie; Biewolnikiem niewolników mokh, ka-

prysem lipr>*sów mych, ofiar ofiar moich i baók t>
czow! —

Gdym raz te kwiat>' po upazach zbiera, nawin
si jeden z tych chudych, suchych starców górskicti,

o których mier w tych ktach zapomina zupenie.

Mmcsa co, wreszcie ostr>'m gosem wygwizda mi

wygasego c>'buclui fajld, e to sielsko jest ich klsk
ostatni : czego woda nie zabierze, czego kamiert nie na-

kr>'je, wir nie przys>'pie,— zabiera to ziebko. Niby nie

kwiat, bo to na wiosn owocuje, wówczas ma i licie.

Od tego pada im dobytek.

Jolem kwiatów tych wicej nie zbiera, juzem na

wiat nawet nie wygldaL Przepdzaem dnie cae tam

w bibliotece, w naronicy kamiennej, pod wiecznie bia*

lem i spokojnem wejrzeniem lodowca wkrysztalonego

w dziwnie jasny jesienny lazur nieba.

— Siedziaem tam w naronicy, gdzie czas si na

godziny nie liczy, i skubaem niewolnic w rkach te w)*-

silone, jesienne kwiaty wiosennych trucizn... I to pyta-

nie miaem na usuch: ,Za com ja ycie odda?*

I to drugie w piersiach: .Czy daremna syzyfowa

praca zbierania kamieni z doliny gincej, nie warta y-^

cia motyla na trujc>'ch kwiauch?*



i uk oto miary wszelkich wartoci pokruiiyy mi

si w doniach.

A tnm, poprici okno w nyy, wi-*-- •• -n, jak wów-
czas, trzy (irogi ductiu: na szczyty n.t^ drog ma-

rzcrt bezpodnych, wydeptany gociniec w dolin szarego

iycia na daremn walk z kamieniami i krt cic/k*;.

co wierzchokami gór i padoem przepaci wicd/i!

w czarne paace, gdzie lirowe dziady króluj i tumu
pochleMtwem yj.

Za u góry, pon<id gow moja, ii- uwa
szczyty po bokach lodowca, biaym puchem prz« <

osrebrzone, w jaskrawem socu lekkie i dyszce, niby

tsknicej ziemi pier d M... Te szczyty, lodowiec

ten I..—S przecie jaki ;.Jc, niezmienne wartoci?
W napó zmurszaym czarnym pulcie u okna czy-

taem znowui te sowa: .Oto tsknot moich owoc bo-

ski, oto grób tajemnic wielkich, oto ar i pomie grze-

chu mego, oto stus mój kacerski ! .
."

Za u sufitu wi si czerwon wstg ten napis

gotycki:

•Poucz! rzu ros pewnoci na spragnion ducha

mojego posuch."
W gbi, na zamykajcych murow wnk dbo-

wych odrzwiach, pod czarn pieczci, te sowa osta-

tnie:

.Ostronie z nauk moj! Niech znuenie i cieka-

wo po miecz ten ostr}' nie siga. Porarti- niedo-n do...*

I^^i^ t»i
'>'

«
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MoUer. I 'dj^ty twemi m>*ilaini, sludul

go w roiur.^ ucbtnie.
S/yj dam,— prierwal wrcncie,—ie ty o«u-

ini rok sp^^diil un w tc) narotnicy kanuenoej, tiukajc
w chmunich tydi tulych wartod, na jakie co krok

mofleA «c natkn *w tydu?
A nie otrzymujc odpowiecL, dorsucil niecier-

pliwie:

— Zrozum -ie chociai to. Mymy przefMdli, ale

wtiak wiat pozosta; ocaleli inni i ich dziel. Dziea

ludzkie t jed>'n trwa wartoci na wiede. Pisa d
tem i twój ojciec.

— Dzirla?..— Hertenstein kiwa smtnie gow.—

^

1 ja uk mylaem kied}'.

— Zacz^Tiasz mi si umiecha z tpym uporem

fanatyka. Tak jest, dziea ! — krzykn niecierpliwie.

Lecz on uj go spokojnie za rk, i pomilczawszy

chwil: ^^— Ojciec mój?.. On posiad stokro^Pbaze wat-

toci, a wraz z niemi i t wiadomo, tt one ssczda
na ziemi nie daj. Na czarne pieczde zamlm mi je,

yde wskaza: snadi targay nim jeszcze ostatnie, te

najsilniejsze rozterki... Dzi wiem, czemu po nim gór>'

pozosta nie mogy. On by zbyt peen kultur>' duclia.

zbyt szerokie widnokrgi myli ogarn i opanowa, zb>*t

potny wiat w nim y i poezy sw zb>t go przeni-

kn. Moe j^raklo mu tego uwiadomienia t>'lko, e tu

twórcsod by nie moe: snadi nie by osutniem ogni-

wem swego rozwoju.

Zamilk, a po chwili:

— Przypomnij sobie jej mia— Borowskiego.
— No?— Molier mimowoli cisn go za rk.
— Widzisz, w nim, poczd i w tobie, jest prze>

rost nerwu twórczego, któiy zwie si aktorstwem. Akio-
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rem kaidy x nich jest, z tych twórców, — w mtzemem
otoczeniu rzeczywistoci swojej ... W tamtym z zamku
tego nerwu nic byo i by nie mogo: Jeeliby ta twars

dumna hirw zniosa, larwa na niej przezroczby si
staa i zdradzia waciwe oblicze. On nie móg stawa
si .tym' i .owym*, bo czowiek i rzecz kaida mogy
by tylko lustrem jego ducha; wiat zewntrzny zbyt

niky by wobec tego, co on mu z siebie narzuca mu-
sia... Taki nie móg si nawet wypowiada: zbyt g-
boko siga; tam, gdzie jawn si staje cala mizerna

nikczemno sowa, barwy, diwiku, ksztatu. Taki móg
chyba przemawia umiechem, spojrzeniem; ju nawet

nie gestem, który jest rzecz trywialn.

Molier wspar ai podbródek na splecionych do-
niach i zapatrzy si uwanie na niego.

— Mówisz?.. — mrukn tylko.

A Hertenstein coraz to arliwiej:

— Szt^pi jest dla wszystkiego, czem targaj na*.

mitnoci ; W si tworzy, przeradza, przetwarza ; co kul-

tur wieków i pokole w jednym osobniku skupi, na-

ty i przewietli w sobie musi. Taki to wsz)'stko

z trudem z chaosu wyuska i opanowa i odrzuca z sie-

bie wraz z kawaami serca: drgajce ciepem, yciem,
krwi ! — Twórc si nazywa. 21a potem . . . Jeli go

gód ycia pokona, wówczas zaczyna przeuwa to, co

przey w sercu, i staje si literatem, art: malarzem,

art: rzebiarzem, art: muzykiem, — obywatelem ; czem
w rodzaju ,voild celm, cm va vmir*, jeneraem dla ludz-

kich czapek.— Mistrzem si nazywa... Jeli gód ducha

przemóg gód ycia, .wówczas pogra si dalej w no-

w gb' ciemnych zagadek i w nowe otchanie pot-

niejszych jeszcze namitnoci Tam te grznie, tonie

i — przepada. Nazywa si — dekadentem (jeli sówko
w modzie). Jest zwyrodnial>'m, a wic przynt dla



krukówi acm w rodnju : .Buula tpolecse^ttwu, w kio<

refli...t* » jctt priedwctcHUi mogi, na której powie-

wa t^ycicakl aitaiuUr poprawM] iiiacnio4d.

Hcrttnatttn nuci le alowa mocno i lerwai si
w podaieceniu. Poci diodia po pokoju, odprowadzany
cjujnem tpojncaiem MoUcra.

— Ak pnydiodii ciai, — mOwil, 2air/\ na|.i< Mf;

prsed nim, ~ i w roiwoju duciowej kultury czj^ uki
przyj masa,— Idedy sic <^i twórcy, ci mistrze, ci wiecz-

nie szukajcy, na tau| dal od nat odiun, te dla na-

sjfdi ocau maleje^ oiojtnieje i znila wzajemna icli

ndkfini^i Bo oco dudi ujrza ich wszystkidi we wlad-
wem iwietle ydowydi zabiegów i daremnyci wzlotów.

Popriea demnie sagadelt, poprzei otchanie namitnoid
i ckrpicA, poprzez iMmlaiictwa wszeOdch wartoici, po-

praez zmierzchy bogów wazystldcli, wydoauje si na
^wity wiecznych wartoci. Oto aic przerodzi, przetwo*

r/yi, ktiltur czasów slmpi, naty, ([godem wasnej du-

szy przeswirtiii i ponad ni u^ wzbU... Ai tam, na te

n.i] .v)*taze, najbielsK szczyty, na których iii^iiiiii jiil

nie flwte ! — Tald wcale si nie nazywa : i to jest jego
dum.

— Czy ty ...— (Hertcosieia sta tul nad nim i mó-
^vil s wzrastajcym wcii larem)— czy ty gbi dusz>'

iiie wyczuwa czego k>rutalnega^ czego z obudy i ak-

tarstm*a w ^tuce kaldcj: uamek, fragment, mierna

ozstita stara si oto wielkie twe oczcidwania oszuca^,

dodia omota i wlizn si w twe serce... Czy ty

nigdy nie au, le sztului to nie jest rzecz dostojna ? —
A d jej kapani?., laden czowiek t)'le ponileil nie

inifeie, Se ten, co tryumfu oczekuje. Ta krta dellca
wierzdiotlauBi gór i padoem przepaci — to nie jest

droga dla ludzi godnych!
Dziea, mówin? — Gdzie miara tych dzie sztud?

SI
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w tuUAAuwym /kich gawd? n > t u,k;<>wisKii

prótnoid? na |> nnaszu, gdzie lada |>olUzynt-i

Uumy bawi, lada pierrot sentymentalny je wmiata,
gdzie narodowa chorgiewka jui je dostatecznie podno-

si? gdzie zla wola, gnuiny nawyk ducha i tpy upór

borykaj si z kaid now myl?.. Wreszcie, kto te

dziea tworzy? Najbogatsi, najsubtelniejsi duchem? tych

wnet' duma lub serce zgubi; kruld roznosz potem ich

szcztki abom na er. Bo zawsze i wszdzie przetrwa-

j tylko najbardziej dopasowujce si, ostronie zimne,

labie natury. To mi twórcy! Poka mi ich, przypomnij

wszystkich, abym móg doszcztnie wzgardzi...
— Sztuk?! — parskn Molier, zaskoczony tym

wnioskiem.
— 1 samo sowo mi obmierzo!
— Daleko zaszed.
— Chod i ty! Znajdziesz ten spokój, jald daje

wzgarda. Pokonasz Idsk swego ycia, gdy raz powiesz

sobie...

9

Hertenstein urwa. Pomyk niepewnoci przemkn
mu po twarzy, jakby raz jeszcze zawaha si, czy z tym
czowiekiem warto mówi o ttm:— te poyskujce oczy
suchotnika czaiy si tak chytrze, wwidrowywaly si
w niego ju gotow zoliw ironi.

— Hm? — Molier wydyma wargi. — Taak?.. No,

to byo do przewidzenia, e ciebie zahypnotyzuj te gór-

skie szczyty.

— Twoja myl do grobu nawet chce tylko za-

peza.
Wyczerpaa si cierpliwo Moliera.

— lepy ty!— woa, zbliajc si do niego,— czy

ty nie roztuniesz, e jeli w nas tkwia jakakolwiek
ludzka warto, to jedynie ta, co zbudzona t>odaj grze-

chem i rozpacz rwie si do sowa, do k>arwy, do



ktitalni, do diwicku? 2e to l jedynie jaaae chwile

lUSMfo iyda, .które nati b>t usprawiedliwiaj* (jak-e

aam to kiedy iiió«ril), ie wtedy wtiyttko, co leptie

wcalowieku, wola najaacKrazyai bólem: .Gra chc!*—
.Pisa chc!*— .Twony chc!..*

Hertenstein potakiwa tpokojoie i chodno, i umie-
chem w^Tozumietiia, jakby i góry bdc pewnym* co

mu w tej chwili powida.
Po chwili otraal zadum i, chodzc po pokoju, oió*

wil jakby do aebie:— To ujemne i bdi co bd naj-

ciytiac ploiBi yda... Ono spalio was wszystkich,

którzy byiade jeszcze cokolwiek warci : Borowskiego,

Jelsky'ego, ciebie...

I jakby unikajc wzroku Moliera, odwróci si na>

gle i cofn ku oknu. Ten ai przechyla si na kanapie,

wpijajc si w niego spojrzeniem jul tylko zdumionem.

Niebawem wszake odgarn jakby swe podejrzenia na

bok i, chcc wybada ostatecznie, spyta:
— Wic tkwi przecie w tej pogardzonej przez

ciebie sztuce jakie szlachetniejsze, trwalsze pierwiastki,

wartoci wieczne..?
— Udzielajce si na detal, — wpad mu twardo

w sowa, — za jarmarczne ceny powodzenia.
— Wic s jednak wieczne wartoci?!
— Te nie udzielaj si ani za jarmarczne, ani za

iadne inne Tceny. One, jeli si w czowieku rodz,
w nim te i pozostaj. Dla nich niema wyrazu. One s
milczeniem : jak Bóg, jak fatimi ! .

.

Mullerowi iskrzyy si jui tylko oczy. O nic jul

nie pyta, na nic odpowiada nie zamierzaL — .A wic
taak?..* — pomyUI wreszcie i, zapaliwszy papierosa,

spogU|da ze swego kta na kanapie, z poza olilcicinfgii

d>*mu chmurnie i ponuro. — .A wic /m tmmf,.* Oto
na co ty mi czeka kazalel'



— Suchaj, Henryk, — zapyta nagie, jakby chcc
si utwierclii w swych domysach, — te odrzwia dbo-
we pod ciam pieczci we wnce muru, — tam ->

w twojej bibliotece?..

— 2^rwaem pieczcie ! — dokoczy Hertenstein

w gbokim serdecznym przydcchu.

h

.#

Tym razem obaj nadsuciiwa poczli. Bo oto

w cich ulic wpad nagle prdki i donony ttent, po-

toczy si lekko powóz, za nim drugi : oba zatrzymay

si tui pod oknem.

Hertenstein przeposzy si i, zapomniawszy nagle

o wszystkiem, zakrzta si gorczkowo koo stou.

— Zosta ! — krzykn. — Od dwóch dni ona tu

jest, — rzek wreszcie z trudem ... — Nie, — zosti ! .

.

Po piciu latach po raz pierwszy . . . przedwczoraj. Dla-

tego to wszystko tak yje w mylach... Dlat^o wczo-

raj midzy was uciekem, dlatego opowiadaem dzi...

i dlatego to wszystko o koniec swój dopomina si na-

trtnie.

Po chwili, uniKaj.ic wzroku .Moliera:

— Na koncerty swe przejechaa... Dotychczas

omijaa to miasto. W Ameryce przewanie... Dzi
tutaj piewaa. Odwo.

Jako, nagym, prawie melodyjnym i lekkim truch-

tem, zadudniao znowu na brukach. Jeszcze jeden, tu
za nim drugi powóz.
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MoUer I tnidctB prieiioaal owaf w UmU| stron.

\s.xi ocsy dtomni, spoglda na portret na Actanir, to

snów na blad twan HcrtcaUenuL 1 gdy i alk)* do-

chodjD jul pocscU wrtawa, jemu przyniós pnekomy
.'\vrot my^ te sowa LeopardTegof

/ ky fylko citnum.

l^tOWWgO JSFSJ^flHi fltMUSM

1 kobieta, myil o niej, w)'daia mu si w tej chwili

czem brulalnem.

— Mote acchce zaj tutaj, — mówii t>'incaasem

t lertenstetn, odzyskujc widocznie spokój. — Napewno
nawet... O mnie milcz... Zreszt, wsz>*stko dawno
jtt zapomniane: czas pogrzeba. Ci, co ywi idaleka

od tyda stoj, jad najszybciej : umieraj nawet w ser-

cadi najbli^uych. Uczucia ludzkie podlegaj nieczy*

stym prawom mchu. Wiedz o tem d, co pragn po-

zosta w serdecznej pamici kobiety lub tumu... Su-
cha) I — jad.

Z tych bezadnych ogólników wnioskowa MoUer,

Ir Hertenstrinowi zapomniano tam wicej, ntili za-

pomnie nalelao, e pogrzebano nawet te wielkie po-

kadane w nim nadzieje, i 2e stosunek obojga czas

iimieni musia mannie.

Na dworze stao kilka karet i powozów. Konir

parskay, bijc niecierpliwie kop>*tami o bruki Sycha
byo gon rozmow.

— Onat — szepn wreszcie Hcrtenstetn.

Krzyk, wrzawa, jald rojny tumult wypeni nagle

€imn ulic, jakby cay gwar mtasu buchn nagle

w te lansrne strony.
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Konie wyprtfgtt, ^ tlómaciyl Hertensleiii, —
wMUi|,.. Mlodzir.

JcsicjEc dwa, triy powoiy ;— nagle dtia;— ftt(r;rvik

otwieranej bramy i...

Z kilkudziesiciu pierti okrzyk jeden, co echem
pottnem we wszystkie okna uderzy, zaaidecil limi
na drzewach.

— Brawo!.. Brawo!.. Niech yje!.. Zosu u nas»

nie wyjedia... Zosta!.. Wiwat!

Za im w pokoju rozjaniay si bezwiednie

chmurne twarze, krew jakby uderzaa do gowy, roz-

chylay si nozdrza : wdychali to zawrotne tcinienie, co
trupa nawet zgalwanizowa potrafi. Molierowi zadrga-

o co nawet koo policzków, oczy poczy mruga
migotliwie i za drobn krt strug przewina si
po twarzy.

/ bv hfko demtm

Midty m€4fci a grob&m tmumimtm??..

A tam za oknem bezadne klaskania w rce, roje*

nie si tumne, krzykliwe i uparte. Ponad tem to piar-

slcanie koni i granie podków na brukach.

Wreszcie jeszcze jedno, tym razem optane jui

wprost zerwanie si krzyku, przecite mocnem zatrza-

niciem si wrót. Ruszyy konie, potoczyy si po-

wozy. — A tum si rozsypa.

Molier nie dobrze wiedzia, co potem byo. Za
chwil uchyliy si drzwi: jald czowiek wniós ol-

brzymi ciemny wieniec, inni nieli kosze, bukiety, kwie-

tne liry, rzucali cae stosy lunych wizanek. I wraz
z t pen, odurzajc woni i barwnemi tczami kwia-
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tów wcnla do pokoju jakii ja«vi4<*, blaak, pnepycfa,

oru to danne, sawrotne Idmienif wfaidiy i tryumhi.

MoOrr klanuU sic. fiow^ chyliL ,ONA » tm-
ka 1* — priyBoio ma wapooBnaiie.

•Ave, Refina ! * — tfqiCaly niedoslsftsaliiie drtce
wargi.

Y



ojna i gwarna, korna i wadna— fama

królewska ! . . Czu j byo tu naokó*

Wraz z przepyciem kwietnycli woni

nasycaa pokój wci jeszcze tem

sialejowem upojeniem tryumfu. Obaj widzieli niemal

t sal, w morzu wiate jaskraw, od barwnych tu-

mów rojn, s3'szeli przypieszone serc bicia, tu-

mione oddechy; czuli prawie te z setek serc ludzkich

wydarte uczucia, co rojem biaych ptaków opoc si
po saU. I w t wsuchiwali si chwil, kiedy ta cisza

amie si w nagym okrzyku gromadnej duszy: w grzmo-

cie, w huraganie oklasków... W oczach iskrzyy im

si tylko tcze kwiatów, co po brzegi w)'peniy pokój

:

mieniy si purpurowe, óte, biae* plamy, wiroway,
zda si, te wielkie demne koa laurowych wieców,
snuy si jak we czerwone ich wstgi. I zdawao si
niemal, e te kwiaty niby barwne puchy sypi si i sy-

pi besszelestne ; e te wstgi bij si wichrowo i faJe

ict: mc si jako zwyciskie sztandary.
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.H^/Hc' «r#|f««Brr-~odcs>'tywali liocemi ifloaka-

mi na tych porpurowydi wrt^yich.

OiM tymcMiteni bunUa brmlu idjji^ lobie 2 nunion

bia peleryn i wyczerpana rzuctia u% w gb focdiL

— Zlituj tic, Henryk, wyjdi tam, do tych, klony
>.; jestcze naprzykrzaj. Podzikuj jul zimno tylko

i powiedz, e... te jestem nict>'wa,— laimiahi n im-

gir.— Kwiatów tu nadsyanych nie pozwól prz>'jmowa.

\>>%\ tego! Basta!.. Nie mog.
Jej jasne suknie, o tern delikatnem tchnieniu zimo-

wiiowego fioletu, wchony, zda si, w siebie poljrtkitw

jasno i blask koncertowej sali. Bujny biust, od mar*

twej, sinej bieh pcrel na nyi, zdawa si tern bielszy,

tem jdmieiszy, tem wiksiem pnlmjcy tyciem. G-
boki ton mahoniowych wosów zoci si i mieni
w liljfsitawicowych reflelcsach od brylantowego dyade*

mu. Promieniaa jasnoci
1 tak nawpó lec w nizldm fotelu, umiechaa si

przeloCnie do nkh obu, ale tym umiechem z estrady:

odruchowym i zimnym. Zmciona bya.
Pier jej falowaa jeszcze mikko, pulsoway noz-

drza. W czarnych gbiach oczu iskry podniecenia

wd jeszcze gasn nie ciday. Po twarzy przemyka-
a- ^\^ r]|2 po raz t>dne pomyki rozkosznego upojenia.

1 igra na ustaci, gas i znowu! si wysila: raz

wesó}' i psotny, to znów smutny, wreszcie dziwnie roz-

mnrsooy. Wargi, t pulsujc krwi;) nabicge i ywe,
iitiMy jakby i zwilgotniay : senne, znuooe, upojenia

.

pene, oczekiwa>% zda si, na pocaunek,— pocaunek'
(•d tiumu.



Snieine rami wylizno si jak gitki w z dhi-

gtej rkawiczki. Rkawiczka ta usuna si niebawem

na ziemi. Hertenstein scliyli si po ni machinalni*-

i zatrzyma w swycli doniacli. Umieclina si dort

znowui tjmfi bdnym, zdawkowym umiechem z estrady.

— Zapomnij juil— rzek jej niechtnie.

— O tym koncercie?.. Ai, jubym sama pra-

gna! Chciaabym jul teraz o wsz^^stkiem zapomnie,
wtuli si gdzie w kcik jak dziecko...

I przegiwszy zlekka szyj, przylgna twarz do
mikkiego oparcia fotelu; przymruya nawet oczy.

— Ale!— ockna si wnet i rozpromieniaa nagle,

— po pierwszej czci rozkazano mi na gór— do loy.

— By kto?— pyta Hertenstein niedbale.

— Sami!— dorzucia z naciskiem.

— A?!..
Rozkoysaa bieguny fotelu i, patrzc gdzie w su-

fit, opowiadaa piewnym, niedba>nn, nieco drwicym
gosem

:

— Zostaam miociwie pochwalona za uczucie

i inteligency.

— Pa!— sarkn.
— Niby przez ni,— mówia przecigle, patrzc

wcii gdzie w sufit— Syszano ju mnie gdzieindziej . .

.

W Tristanie i Isoldzie. Mam by nieporównan: tmai-

lainabU,

— A on?
— Znacznie wytworniej. Wplata swe pochway

w rozmow. Prowadzi j przytem tak, e nie potrze-

bowaam ani razu dygn... O, to dyganie jest roz-

paczliwe!— zamiaa si nagle gono i dwicznie.

—

yczy sobie, abym pozostaa na stae w tutejsz>'m tea-

trze. Równa si to rozkazowi dla mnie i dla intenden-
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tury... To let Jalwideiit da jcncie tuuj naputowa^

amie cbdal...

HertrAstetn powtul gwatownie i odttuil ener-

fienue kmto.
— Henryk,—ttcpo^ i imioda cokolwiek rk,

jakby chcc go po wtotach nnini, gdy «c do tej

doni pocfayU. A e cackaa daremnie:

— Nie bdi taki attywny I . . Widzisz, oni mnie tam

swynu hokiami zawsze rozkaprysz. Boj si poieai jak

dziecko kaidej surowej twarzy... A wieas,— ouoala

si nieco, prz>tuliU na chwil twarz do jego ramienia,

—aao zakazu— (nie gniewaj si!)— mimo zakaa
piewaam a^ trzy wasze...

Rzuci ramionami

— Poco?

— No, ludzie szaleli poprostu! Dziennikarze naga-

bywali mnie al tutaj w bramie. On si nawet zaintere-

sowa: czyja roelodya, czyje sowa.

— Powiedz to jemu,—HertcMlein wskaza na Mol-

Wa.
Zdumienie radoane, oimiech i uprzejme skinienie

gow w jego stron. Signa do najbliszego kotza

kwiatów : wyjwszy jak bia ró, podaa mu j.—
Za .abdzia,*— rzeka.— Muller spon w jednej

chwili, bkn co, ulconi si i cofn si czemprdzej

na swoje miejsce, czujc, ie koto oczu znów mu co
drgaC poczyna.

Ona za, koyszc si dalej na fotehi, powrócia

do swojej opowieci.

— Rozmawia ze mn przez cay antrakt. Jest nad-

zwyczaj ujmujcy w swej napó wojsttowej manierze.
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— Ah! e tei ty do takich rieczy priywizujeti

tyle wagi!

Molier powiód tymczasem okiem po stosach kwia-

luw naokó, po laurowych wicrtcach i wstgach czerwo-

nych;— spojrza na swój kwiat i gow zwiesi. .Tyle

tylko ze mnie, tyle z nas w tern wszystkiem."

- Kim jest tu u was baron Farns>erg ?— usysza
t3'mczasem.

— Bankierem,— odpar, przypomniawszy sobie to

nazwisko.

— Nit* W3'gl.'da . . . Bar(l/'» dystynKowany. i wy-
kwintny znawca sztuki... Ogromni** zachwycony pa-
skim ,abdziem*... .Lalidzia' musiaan^bisowa dwu-
krotnie.

Maller skuba tylko w rku swój blady kwiat
— Ah, tak?— rzek niedbale i poprawi swe roz-

tirgnienie natychmiast uprzejmym umiechem. A potem

dar ju tylko i prószy te blade róane patki. .Tyle

nas w tern wszystkiem,*— powtórzy w mylach.

Koysaa si przez chwil na fotelu, a potem jakby

zdziwiona cisz, lub moe tem, 2e aden wzrok na niej

nie spoczywa, zatrzymaa bicgimy i rzucia na obu
czujne wejrzenie.

— Wiesz, l-Ienryk, — rzeka mimochodem,— taka

dziwna, prawie niepokojca jest ta dsza u ciebie. Dla-

czego ty tak daleko od miasta mieszkasz?

— DU ciszy,— rzek spokojnie.

Zastanowiy j powane, prawie zimne ich twarze.

W jakiem przegiciu czy w zamiarze powstania zasko-

czya j nagle zaduma. Niecierpliwym ruchem doni
strzepna j sobie z czoa, skoczya z fotelu i zaszele-

ciala sukni.
— Zapiewam wam poprostu col.. Nie sysae-

liide przecie jeszcze, jak wasze rzeczy piewam.—To
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diiwne,- anyilifai »c mowul,— jak wy wtsyscy obo-

j^ai jcMtgAck dk twokh... No, Henryk uwala, pny-
pumy, kooeeity ta rieci tfatiltak, ale pan?

1 jul do fortepiany sMiadajc, praerwala iwe py*
tanie patatem.

— Pnepratani dc?— przycicha natychaitatt i po-

rhyUia ucho.

— Nic wanego. Chdalein et tylko powiedtie^,

le kwiatów laL Po owoc mole tiga kaidy.

— Nawet ja,— dokoAczya ottro, jakby zadrani-
ta temi alowami. — Kwiatów, —dodaa wnet potem,

ogldajc % po pokoju.— Bole, jakie ich mnóatwo
jednak!.. Kwiatów lal dlatego, le widn;— le tak

tz3rbko nieraz widn, Henr>'k. Im ulachetniejsze . .

.

Donie jej, muskajce klawisze, osuny si z kla-

wiatury, poprzeczne zmarszczki cigny nagle czoo.
Po chwili ockna si niespokojnie:

— Co to jeat?!

— Wiatr.

— Bole, jaka tu cisza ! Jak w grobie.

1 znowui zamilka.

— Henryk?
— Sucham.
— Zasuguj na pochwa! Jul zaczynam zapomi*

na o konoerde i o tern wssystkiem. Jul idzie smutek,

wracaj wspomnienia, czuj jakby zawód... (Dziwna

rzecz, le po tych tryumlach czuje si zawsze jakby za-

wód). Idzie pustka...

— I?
— Pojutrze dam drugi koncert Na zo tobie. Ja

zyc chc!
1 rzudwssy dkmie na klawisze, praebiega po nich

/ brawur. Urwaa, spróbowaa nastpnie meody,
zmdla j patatem i poprses rami otMJrzaa si na
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MoUcro. jemu serce zabtlo priy pierwssych taktach tej

melodyi, a gdy jej glos usysza, zblad i mimowoli

dlonii) po czole powiód, jakby nieclitnie poddajc si
tamtym wspomnieniom.

Bo zdawao mu si, e to dalekie rozlewne echo

modych wspomnie przynosi mu hen z t>ezkresnej dali

jesiennych odlotów ca gbi serdecznego alu to we*

/;'./,;/ mój. g tsknoty mór»
PoioUm twym daj Boty unak.

Ty, btafyck marat bidny ptak,

O. dol. dol mof wró/,.

Obejrzaa si na niego. I nie mylia si. Gbokie,
jakby ótym pomieniem wiecce oczy suchotnika wpi-

jay si w ni chciwie i zazdronie, ssc jakby z niej

si, zdrowie, rado i dum ycia. Przykuwaa j do

siebie, wtapiaa si w oczy, obezwadniaa niemal ta

smuka, dziwnie blada, jakby zielonawo fosforyzujca

twarz, niby maska mierci przeczutej i jeszcze niewia-

domej, ten zoty bysk wielkich oczu pod pow czu-

pryn obfitych wosów. Nagle skócio si co w tem

spojrzeniu : wzrok musn jej wosy, lizga si po szyi,

pieci biust odkryty, gaska ramiona i, przeposzony

lej zamiarem powstania, przylgn kornie do rk.
Zerwa si i, chwytajc gorczkowo kwiaty, rzu-

ca je garciami pod jej nogi.

— Za to eclio z modoci,— szeptaL—Za t sekun-

d sztuki.

Umiech rozjani jej twarz, zrazu otwarty i szcze-

ry, ale wnet smutkiem jakby owiany, napó senny

i rozmarzony, jak wówczas, gdy wesza do pokoju.

— Napisze pan co dla mnie?
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^ Tak!—knyknl krótko.

Ak ten alocy polytk ooras to uertych ociu za-

niepokoi j beiwiednie. Powstaa, lasiclectala tukiii

i ten camy prawie, pontowy kwiat jcrwala tobie

I pod biustu i rsudla na.
Nucc jcsscse sdcha, pncfinaa m lekko w tyl,

gdy Molier larzuca peleryn na jej niene ramiona.

A poccm tulc m piedwie w te biae puchy kol-

niersa:

— Dobranoc, Henr>'ku,— nekla piewnie, a glos

'}t\ sa&dowal w podnieceniu.

Hertenstein sta w niszy okiennej i patrza w noc

deam na dworzu.
— t.yca d snów tumnych i gwarnych. Bd

sicuiiw nawet w snach.

Chart wybiegi za ni do dalszych pokojów, za-

wróci jednak natychmiast i stan na progu jakby zdu-

miony : oglda si niespokojnie za odchodzc, to znów
na pana sw^go spoziera. Wreszcie szczekn niecier-

pliwie, mign jak strzaa w ciemne pokoje; tam si na

posadzkach poiliznl i obali w biegu, aby za chwil
snów si na progu ukaza. Spogldajc to na pana
swego, to na MoDera, skamienia w tym mchu zdumie-

nia ; sta we drzwiach, na demnem tle wntrza, jak bia-

y posg: w)'smuky, gitld, czujny.

«>*"i>.X5fefgsag&M<rWi'^"M

Zapatrzy si w ten kwiat I zdawao mu si, te

przy tej ponsowej, prawie czarnej, pusssrsiei róiy (alu*

je jeszcze mikko jej pier, to znów, ie przy tym kwie-



etc biclfji* jak tnieg u biala dua dlon, co mu t roc
w oczy rzucia* Obejrza si naokó i octy wasdzic

natrafiay na kwiaty. Czerwie, biel, fiolet i bkit snu-

y si i migotay mu w o>- tk barwne smugi. A na

tir tej tczowej przdzy ,,...,».<, prawie czarne V"'''

Iaurow)'cb lici z czcrwoncmi szarfami. ^1VMkif/ ar

r//—odczytywa po raz setny.

pONA,—sztuka,*—myla otumaniony duszn woni
tych kuiatów.

— Henryk!—zawoa nagle, — jake ty móg j
widzie tak?..

Tamten powróci powoli do stou.

— Jakem j móg wówczas inaczej sobie przedsta-

wia ni ty teraz? Wówczas nie bya igraszk >'cio-

wego wiru... Bya na zamku, w ciszy i skupieniu t

tego wiata. Zreszt kada rzecz ksztat swój ii

a wic i byt, zawdzicza nam tylko. Kaida rzecz jest

wielorak zalenie od chwili i od oczu, jakie na ni
patrz, jak j widziaem, tak by musiaa ; tern pew-

niej, im bardziej odmienn wydaje si tobie teraz.

Maller mia ochot wzruszy ramionami. cign
wszake tylko brwi i spojrza nart ciekawie. , Aha !

* —
pomyla.

— Tu pozostaje !— zawoa nagle Hertenstein i za-

mia si niespodzianie po raz pierwszy tego wieczora.

— Syszae ? . . Dwór, bankier, tum . . . ONA, -— sztuka J

Tak byo zawsze na wiecie! 1 tak pozostanie.

— A t pajczyn z myli zerwij,— kortczy, wyj-

mujc mu z rki kwiat

1 gestem doni uprzedzajc jego protest, nakazywa
milczenie czy te cierpliwo. Poszed w gb* i powró-

ci niebawem ze star ksig okut w klamry sUlowe.

— Suchaj.

Molier spochmumia nagle i cofn si w swój kt



S4S

na kanapie: pnypomnial tobie^ co byo pncd ton, la-

nim ona tu wcsiia. Ujraa we wspomnieniu K bia
uklan rurk, jak pokaiywal nm HcrtcMlein, i ada*

walo BMi sic, te te tplowiale karty, te ponure ssercgi

carnych liter pn>'dska mier kocist doni.
— atwo pnewidaie, co tam bcdiie,— wycedzi

numo to ze iloci i, akcentujc lekcewaenie, mcgn
niedbale po papierosa.—dze, grzechy, skrucha, ser-

ce... jak zwykle u proroków i u ich zbankrutowanych

na kulturze apostoów.
— Nie tk^lclu^ lecz myl!— zaponi si nagle

Hertenstein i uderz>' doni w knik, a grzybniowa

próchnia dymem udcrz>'la w gór.— 1 nie serce, lecz

gowa ! Sercem ciemnej drogi yda soMe nie owiedsz*.

Glosy serca to tylko bezradny spazm dawicego si
egoizmu; wola zna cen tego spazmu i gardzi nim.

doa serca to tkliM^^ flet dz, któr>'m nawet namit-

no dzi ju gardzL Glos serca to pokutny paszcz

trwogi,— trwogi przed kar. Serce to skorupa faszu,

to obudna brort poczciwej gupoty... Nic we mnie ta-

kiej odrazy nie wzbodza, jak .dobre serce.* Niedony
i sobie nieufajcy egoizm czai si z ptami, a e wlaa-

n><in siom nie ufa, wabi i roztkliwia ofiar fletem ser-

decznym. Wszystkie mae i stare dzieci bez duuiUderu

maj poczciwe serca. — Przenie tw dobro do glow>'

;

spraw, by twoja i cudza wola ufa w ni moga t

— Czytaj I— krzykn wo>ec tego Molier.

— Serce zawloko ci pod nogi kobie^ serce tw
gow pod stopy im kado. Reszty dnknnala nieczysta

m>*l kobiet>': zrodzia niesyte dze. 1 take ty zmamiaL
— Cz>taj !— powtórzy IfOOer.

— Suciaj,— rzek gnclio.

1 rozt«'orzy ksig:
•Dzikiego tygrysa pasicra, kata topór ostry mniej-
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mc zlo mcr O'"** "' 1 i 'i i jfijo / koiirt
obcowanie. K-..^.. ;.i, czy gUy iiiowi, c/y K^ly milczy,

gdy idzie, «toi, n\f^xi, ley, poncU| czonU«\v tylko nci,
w< '>i, piknem postaci poty w mysU
si' /rzii, j>«»Ki w piersi nie sicfnue i mocnem •«•-

Cci zatarga. I^z smutek, umiechu powab, bioder

niedbale przegicie, ramion lekkie uoenie, wosów
uplot kapryny, pieciwy wdzik mikkiego konturu

i ksztatów przepych bogaty: — z oghipionym mczy-
zn gawdzi rozkosznie kobieta.

Gdy serce mczyzny wdziki kobiety rozgrzej,

gdy oczy pikno jej olepi, zaciemnia si myl jego.

1 oto jeszcze jeden duch wstpi na mroczne droien*

klski.

Przeto brortcie si, którzy broni si
;

w.

Myli wasze niech tarcza chroni godnoci, po ...r. .si-

gajcie dzielnoci odpornej, na czole prawego mylenia
hehn, w doniach prawej mdroci ostre dziercie strza-

y. A dobrze mi uku targajcie ciciw! I, dumni, na

pi dróg zmysów waszych dostopu jej brortcie I

Molier w pierwszej chwili wpija si chciwie w t
czerrt liter gotyckich na ótym pergaminie. Teraz wy-d wargi:

— Dalej ! — dopomina si krótko. —Wic tak
witoci staa si dla ciebie— ksika?! Daruj, ale

jest w tern pewien smtek w dzisiejszych czasach...

Ksika jest dzi jak prostytutka:— kady, co j kupi,

rokomendujc j przyjacioom, gdy wszj*stkim jego wj*-

maganiom dogodzi. W przeciwnym razie piwa na ni
naj>ezkarniej w wiecie... A wic ksika jako wic*
to...??— (wzruszy ramionami). Zreszt, sucham.

- Widzisz, — odpar Hertenstein wymijajco. —
Kiedy byem jak ty. W «ze wiry* wielkomiejskie rzu-

cia mnie gonitwa za t sztuka wasz. Miotany niemi.



miukarm «iam«*go «ii#»hir w obcrm 2yc»u, w cudzych

wiatach. M*- uriun.t. praRnirnu, my*li, oioc/rniii mr-

fo ichnirnir, jH»\virir/»-, j.ikinn wldychalftn, wii2y<ik»

to mówtto: cierp i cfalott t tycia jak najwicej i pne-
trawiaj to w tobie jak najgbiej, aby siebie twiek>krot-

ni. Wnikaj,w siebie, nurzaj si myil nawet w na-

nitnoctach, micaj si w otchail najdemniejsiych

uczu, ale dobdi z aebie wszystko. Wtjrwaj si, wmy-
kij, wgbiaj w samego siebie! Ródi si, przeradzaj,

rzeib, c>'zcluj siebie! Wspóczucia zbdi, staA si sob
dki siet>ie, pokonaj czowieka w sol>ie,—Bogiem bdi
sobie!..

I patrz!— wyrzuci! mnie przecie ten wir tam w na-

ronic kamienn. I tam, pod biaym wejrzeniem pod-

nietMiego lodowca,— otwieram t ksik... Cisza za-

aoruinia bya wtedy naokó; tylko wody szemray gu-
cho sw odwieczn legend o czasie.

^Zafomm§ o mmym 9okk i o msnilktj ku Umm
prwyaytm!*

Nie pochodni, b>'skawic jasn byy mi te sowa.

,Ducfa widzi wszystko w wiecznej przemianie i bez

trwania. Myli tej .ja sam* czepiA si tylko deomy.
Mdrzec widzi, ie we wszechwiecie ruchu niema prz>'-

czyny dla tego pojcia.* I ty si dziwisz, e mi ta

ksika nowem zwiastowaniem nie bya?— Czytaem:
.Niedo stumi zmysów podania wszelkie. Zarodek
twego ja stum, zniewól i zabij go w sobie ..«*

— Co ty..?!— Molier zerwa si na równe nogi.

— Osndale?..

— .Twe .ja* zniszcz!*— przybi Hertenalein jak

cikim motem.— .Olo jest iskra, co w popiele drze-



niic , mu w twrj uu9<y pioncc ««ricwic, po^ar utajoay

i wicher drsemicy.— Zabij twe ja w sobie t
*

Molier wcisn obie rce w Idesaccoie i patrxal na
niego osupiaym wzrokiem.

— Pojem! Bo nie przez dala zetknicie, nie

przez krwi burze zapanowaa ona nad dudiem moinu
Drog wyobrani wkroczya klsk w ycie me. 1 splo-

ta si z kaid m myl, pragnieniem, czuciem wszeU
kiem, wsika w najtajniejsze gbie, wciona si
w cao dala i ducha, lega widnokrgiem wokó wia-
ta mego. Przetopia ,ja* moje, wsika w nie, zrosa
si z nicm. A ja, niewiadomy, lata cae pracowaem
nad lem, aby siebie zwielokrotni, rozszerzy, pogbi,
by wszystko, co poza nim, usun precz, sob sta si
dla siebie, czowieka w sobie zmódz,—Bogiem sta si
dla siebie.—I tak oto rozszerzaem, pogbiaem, zwielo-

krotniaem tsknot moj: dz mych klsk Bogiem
sobie uczyniem...

Maller parskn ju tylko zym miechem, zerwa
si i, depczc kwiaty, rozrzucajc na wszystkie strony

ogarki od papierosów, chodzi wielkimi krokami po po-

koju. Gdy przystpi dort, aby mu przerwa, Herten-

stdn schwyci go kleszczowo za rami. „Suchaj ! " —
krzykn i drcemi rkoma przerzuca popiesznie kart-

Id. Wres/ laz: przypad, przyleg do ksilri.

— .V» , .j z ducha twego wszelkie myli o .sa-

mym sobie". One de rzucaj na twe najwysze wzlo-

ty, na niene wyniosoci najczystszych chwil ycia
twego; s jako chmur oklby, co ci soce prz^^sfamia-

j. Obojtnoci i dum zaskorupi- serce, rozdmucha-

j do potwornod kady drobiazg twych upodoba
i niechci, rozwielmoni dz twych chciwe ogromy,
trosk czoo zryj, najsilniejsz wol podkopi i zniszcz.

Jako mody pk chonie chciwie z nieczystych soków
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itemi ven jad, co raiklad chorób i wi^dmenie dym, ta-

ko twój duch wirasla, krwpaieitcieje myAi o »Mmym
•ole*. Roiklad chorób i widnimie jnt w tobie. P«tri,

Jmk w twych ociach kitrciy tic aeiiiia: jak maleje la-

ahiga, nikcieiimieje cnota, jak karleje cx)ii. To tamo-

pneceniania aloane owoce! W dele tkwicy pk du-

cha twego, tamopocsucie twe, karmie ihid o .tamj-m

•obie* i jadem aamopriecaiieiita. RoiUad chorób i wtd-
nienie jest w tobie. A naokó ciebie ludikiej woli

f f

Pojem I

MoUrr podniós si dciko i oburcz twarz wycie-

ra, jakby ciclar otumanienia spdzajc daremnie z myli.

— I cólei ty poj?!..
— e niedo4ó stumi zmysów wszelkie poda-

nia. T ktintstown csarc mane^ pragnieil, dowiad-

czeó, drgnieó najczulszyci, caej odrbnoci czucia i my-

lenia mego— nalety strsaska o pierwszy kamie przy-

drony ! . . Spaliem wszystko, co si z ducha mego spa-

li dao: wszystkie me uamkowe utwor>' i kompoz>'cye...

.Molier z drugiego koóca pokoju rzuci si wprost

ku niemu. »Co ty..!?* — Lecz Hertenstcin dokoczy
z niezmconym spokojem.

— Wyjem struny z fortepianu mego...

Molier uderzy w stó kubddem, al czarki wina

zachwiay si i potoczyy na ziemi. Ale widzc blady,

ponury spokój na jego twarzy, zamacia tylko rozpacz-

nie rkoma i, jakby na wszystko ju piiygutowany,

rzuci si w gb* kanapy i wcisn rce w kieszenie.

— Mów!—woa niederpltwie.

— 1 widzisz: daremnie to wszystko uciynllem.

Daremnie koia mnie cisza, daremnie wody o wiecsao-

ci szemray, daremnie umiecha si do mnie lodowiec,

bo— patrz!— oto udekiem I famku i podlem si po



Europie jej Udem, aby, unikajc spolkania 2 ni, cho
rai na scenie j zobaczy. A kiedy j taro ujrzaem

w brylantowych byskach wiate jasn, w tczach barw
promienn, dumn, siln, tumami wadajc; Idedy ta

botka potga jej gosu zagraa jak na tysicoatnmnej

harfie aa kaidem wóknie ciaa mego ;— to mi si wte^

dy duch z ciaa wyzwala i, bezwiedny, niewaki, swej

pracy niewiadomy, snu nieskoczon melody smutku,

t przdz mej sztuki cudown!.. A jam przez te lata

cae tak niewiele z siebie doby potrafi; zaledwie

w chwilach najciszych wjTzutów za sw bezpodno
zdoaem wymozoli z siebie uamkowy, blady fragmentu

1 oto, czego nie moga praca, to stawao si n.iirle

igraszk ducha bezwiedn: wyklte dz moich t^
t tryskao nagle obfitem ródem czarów...

I daremnie powróciem na zamek. Daremnie koia
mnie cisza, daremnie wody o wiecznoci gaday, dare-

mnie umiecha si biay lodowiec;— bo oto wiat cay
zadysza mi yciem, zapiewa pieni, roz^;ra si
w hejna uroczysty, rozjczal i rozdzwoni si w po-

grzebowe Requiem... I daremnie wyjem struny;—
bo oto, mylc o niej,— suchaj, MoUer!— mylc o niei

— graem na niemych klawiszach!!..

Molier czu, jak mu czoo chodnie i krew spywa
od gowy. Podniós oczy: nad nim pochylaa si twarz

mczennika. Po nienem, przewietlonem obliczu Her-

tensteina ocieka strugami pot, niby z pod cierniowri

korony wzkie strugi krw^i!

^^^y> I w » I»'* ys i/*^* •;<^^>*»*v*<^/»'w



Pocsen ntiadi mul ktilk i, wipaftey flow^ na
lokdach, lajMUnyl tic blc<faiie w te talobne tiercfi

fiubych, Kocyddch liter; twan jakby Mkrtq>a, tl-
MiCBiih w gpokoju. Molier, liedtc naprwdw, wckkal
podbródek w splecione donie: cickai

— Mówi— umiepokoil si nagle i targn go la

^ Potem pnytalo to, co pnyjó muaalo,—cacs,
nie odrywajc oczu od ótych kart.— Zgasy sorze

i siny diód rosia si po szcsyuch. Przycidia ta mu-
tykM we nmie, opad duch i zamar wiat cay. Tylko
to rozbudiooe ttno yda burzyo si gorczkowym
pubem, i tylko te poruszone trzsawiska namitnoid
ziay tnjc>'m oddecliem, warzc reszt myli i pra-

gnie innych. Tak oto po raz ostatni zwielolcrotniem,

pogbiem i rozszerzyem tdz moich tsknot. I bya
pustka tylko i znuenie okropne—w sercu, w mylach:
wiettd, szary smutek godnego ciaa« Duch mój sta si
wniodet daa, a myli rop jego krwi zburzonej.

Zwal i ty to sobie: te natclmienia z rk kobiet

zawsze tak si koócz.
— Widzisz,—zacz znów po chwili i, unióas^r

teraz dopiero gow, wskazywa gdzie przed siee ra-

mieniem,— tam po drugiej stronie zamku, w ocalaym
jeszcze jodowym lesie . . . Stoj um drzewa dziwnie

kurczowo powykrcane, pene klbiastych guzów, gru-

bych naroli, napó suche, spróchniae i brodate. Tam
dnie cae spdzaem, stpajc po gk>okim dywanie zie-

lonego aksamitu: takim szczelnym kobiercem pooywa
mech liskie gazy podoa. W tej cmentarnej guszy
drzema>' tylko na gaziach rude sowy, tak leniwe

i harde, e gd)^ si zblia, puszyy tylko pióra na bie

i przewracay koem te ziekmawe, ponce biattoi na
wpnklonc) i w piersiach ukrjtej twarz>'. We olizl^
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mi p^iyikami oplatay wywaone z ziemi korzenie: po
dwa, po ue, w nirhlr lubirjtnir wpl.itanc i senne. Te
poszyy si za kadym mcim krokiem i wszczynay na-

okó obrzydliwe gadzie szelesty wilgotnycli grobów. —
Czasami droga wioda przez wykrot: w zawieruch su-

chyci konarów i gazi, w kby kurczowo sterczcych

kor/cni powpltyway si cale pki i warkocze rudych

i siwych wiedmowych wosów. Stpie nog na piert:

i wnet piert, konary i gazie prysy ci pod stop, rzu-

cajc w gór dymne kby rudej, grzybiej kurzawy:

— próchno ! .

.

Takim by wiat mój konajcy, takim duch mój

mody.
1 patrz!— z tej piwnicznej ciemni wywioda mnie

myl w bezkresn jasno nienych szczytów. Wie-

dziaem drog moj...
— 1 cóe ty wiedzia?— pyta MaUer czcmpr-

dzej, ledzc kade drgnienie na jego twarzy. A pod-

bródek w splecione donie wcii wtacza i clilodzi nie-

mi policzki.

— Wiedziaem, jak cierpienia wsz)'stkie korzenie

wypleni<^ mona . .

.

— No?— zgrzytn .Muiler podejrzliwie.

— Praw i gbok myl, rozwag nad czterema

prawdami najwyszej naukt

I Hertenstein, w szczególnem skupieniu, odlicza

na palcach, jakby bojc si zmyli lub opuci cokol-

widL Mówi przytem sucho, twardo, jak rzecz po t>'-

sic razy powtarzan w mylach:
— O b3'cie cierpienia,

o przyczynie jego trwania, to jest, o niemoe-
(bnoci zadowolenia swego ^ja',

o moliwoci usunicia cierpienia,

o drogach wiodcych do tego.
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Molkr powita powoli i prlyl ramioiia, chcc cym
fityctnym wyttdD«ni ipcdzi jakie odrctwieiiie i ciaa

i ducha.

— To jest gra na niemydi kiawttaacfa !— krzykn!
wressde i aicgn nerwowo po papierosa. — Ty to

wtsyttko wygra byl powinien: i twe wdoty, i twój

upadek, i te nanictaoci, i ten bór wiedimow>' . . . To
zreast w muzyce tkwi: te ogromy nieogamictycfa na-

mitnoci, ta bezdenna gb' tsknot al po istot bólu,

do absolutu duchowego yda... Ty powinien by to

wszystko wygra, w dwik zamkn, a nie w sowa,
nie w myli, bo si niemi jak w sied uwikasz... To
jest gra na niemych klawiszach!

— Ty z boru nie w)*jdzies2 nigdy,— mrukn Her-

tenstetn.

A na dalsze jego sowa umiecuil si t>'lko blado:

zdawao si, ie syszy tylko dalekie echo jakiego wo-

ania, o które nie dba.— Pochyla si miarowo, koysa
prawie i, mruic ocz>', odlicza raz jeszcze na palcach,

jakby na swój tylko u>'tek, sobie na powtórzenie:

— O byde cierpienia,

o przycz>'nie jego trwania,

o moliwod usunicia cierpienia,

o drogach wiodcych do w>'zwolenia si z jarz-

(ma derpieiL

Rozwala te cztery prawdy najwyszej nanid, zna-

czy wstpowa na szczyty wszelkiej wiedz>*, znacz>'

istot bólu poznawa, znacz>' osutni przyczyn bytu

znosi...

^•^^i^-^^/Z/^ «* \
urn m^ 9»^ <y^^fcrf-



l'i/\M.i(il si do niego na kanap i idtkal mocno
jr^.. t «;<«-. w kostkach, powyej doni, jakby w obawie,

tr\}\ mu si znów nie wymkn. Na rozpak>nej wypie*
kami, kocistej twarzy suciotnika nie drgn ani jeden

micsiert: zasucha si, zapatrz>' na niego. W oczach
arzya si ciekawo, bysna chwilami zU ironia; to

znów rodzia si w nich niepewno, podejrzenie, lk.
A Hertenstein poucza:
— ...Tn rozpaczliwa niemono zadowolenia swego

.ja' zawsze i wszdzie, w kadej chwili ycia, ta roz-

twierajca si zawsze godna i ponura pustka!.. JeU
w twem ciele resztki ducha si koacz, to przecie! one
musz postawi ci przed oczyma cel ycia w caej jego

grozie! I im dalej w ycie, tem natrtniej. Bo niepraw-

d jest, jakoby dogodzenie podaniu, dokoczenie
upragnionych zamierzert, gasio je; ono wzmaga tylko

i syci nasze chci. A w miar jak si zwikszaj nasze

pragnienia i zamiar^*, zmniejszaj si rodki ku ich za-

dowoleniu. To jest najstraszniejsze, najbardziej bezli-

tosne prawo tycii ! Podlegaj mu wszystkie dze, pra-

gnienia i chci w wiecie matoryalnym ;— wszystkie bez

wjjlku ! .

.

— Wic?— mrukn Molier ponuro.

— Wic niema szczcia w wyyciu samego sie-

bie, w dzach, pragnieniach, zamiarach, czynach, lecz

na drodze celowego oddalania si od wszelkich dz,
pragnie i chci wszelkich.

— Jak ? !~ wyrywa mu niecierpliwie z usL
— Wyjd poza chci, ponad wol. Zerwij kajda-

ny realnoci!

— Jak?!..

A Hertenstein, ciskajc coraz mocniej jego donie:
— Unikaj zetknicia zmysów z rzecz wszelk,

a nie powstanie w tobie poczucie i miara rozkoszy;—
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fdae nieaui pociucu i mury roskotiy, um nic rodd
fk^ chc^ wrai x ldi, oru to wityHko^ co si pod
aii| kryje. Cdiie nienui cb^ Uun nic powstaje IgnJc*

nie do neciy aewntrznych wrai z njunictiiod, ktrn

«c pod nicm kryje;— gdzie niema Ifnioiin do rzeczy

aewnctrznych, um nie rodzi aic twych dynów, zabie-

gów, przypadków i Wmów tre, indywidualnego, na

aewatrz, yda twego oup Wyjdi poza twych »-
biegów i Wmów tre hukiichein przyczyn, waiecz, ai

poza zetknicie si zmysów z rzecz wszelk, a roz-

wieje si i wówczas wiadoino, a wraz z ni i ciafai

twego indywidualno. A co najbardziej syci twych
losów i zabiegów tre, indywidualnego na zewntrz
ycia twego misz,— to jdro i ognisko wiadomoci,
w którem si skupia, streasda, jednoczy i ksztaci du-

cha twego wewntrzna indjrwidiiahio : Bymama twa.

A u si rozwiewa wraz ze wiadomoci. Gdy w du-

chu zbraknie Bi§mmy^ nie zbudz si w sercu tych wiel-

kich tsknot wzloty, co rw si do stowa, do barwy,

do kaztahu, do dwiku,— co tworzy chc: w sercu

uldem nie zrodzi si Smmakmntl.,

Patrz!— ukim jest wszelkiego cierpienia laikcuch

przyczyn dwunastu i omem dróg wjrzwolenia . .

.

MoUer wydawa si ju doszcztnie odurzonym:
oczy mruy, pak wyciga, a w stawach trzeszczao,

wreszcie splecione donie cisn z caej siy sobie

w dolo, jkn niemal.

— Chodalby nawet . . . Gdyby nawet . . Cx\ <U
si pomyle nawet taka wola ludzka...?!

— Czemu czowiek nie podoa, dokona musz po-

kolenia. Takiemi s koleje ducha, co si poty prae-

kiztatea, przetwarza, poty przeradza musi i nowych
cia poty szuka, póki w sobie si nie prze wietli i nie
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w<bije si ni na te najbieltie szczyty, ffdxi» nie z ziemi

dosign go nie moe.
— Zlituj si, Henryk, i ty w tu wsz^aiKu uwic-

riy?!..
— Czy mona nie wierzy?— umiechn si a-

godnie do swych myli. A gdy w teje chwili powsta,
wydal si Molierowi wyszym, potnym niemal w swym
olbrzymim spokoju.— Przypomnij sobie tylko nas wszyst-

kich i rozrzu nas myl w przestrzeni i czasie: Ku-
nicki, Borowski, ty, Jelsky, ojciec mój i ja. Pomyl,
czy ten szereg ludzi nie mógby by acuchem jednego

cierpienia, dla którego kar/c Karm bya Samskara,
Zdawaoby si: to najczystsze pomi ycia. A ono za-

wloko was wszystkich acuchem przyczyn wstecz, a
na padó chuci. W yciu, chciej je mie jak najczyst-

szem, klski za tylko zbierzesz.

— 1 ty wierzysz, e tak jest w rzeczywistoci?!..

Tc wdrówki dusz?..— Molier pry bezradnie ramio-

na i przeciera twarz domi, jakby budzc si ze snu

cikiego.
— .Tak jest" — .tak nie jest,"— wybuchn nagle

Hertenstein z szerokim gestem zniecierpliwienia,— to

jest waszych sów mdro caa! Wszystko to rodzi

tylko gorycz, zo i ciemnot w yciu ludzi. Wnikaj
w myli spokojem ducha, a rozwiej si wnet zarówno

twe pewnoci, jak i twe wtpienia.

Molier opdza si ju doni od tych mroków
i tumanów mistycznych.

— Wic czeme jest prawda?!— krzykn i rzuci

si jak w sieci.

— Ona nie zaley od waszego «uk jest,* ani .tak

nie jest," ona nie jest pewnoci, ani wtpieniem ;
—

ona jest objawieniem! Prawdzie w oczy spogldaj
prorocy.



iS7

MaOer w ponur\-m niepokofti npatnyl nc w ocsy

HertmttctnA.

— 1 co... co osiga twój ttflaly w bcscnidu idea?
— Koniec twój.— Taki jul sic nie prieradia, bo

satnymanem jest kolo bytu, bo duch obj i ogarn
wtiytUco, sta tic wtsyaUdem;—spyn sa tyda t du-

diem wsiediwiata,— ani lywy, ani mary, bo posa

nim sarówno b>t jak i niebyt pomyiiaBym by nie

mole... Posudiaj!— Gdy prorok aiicoch prz>'czyn

dwunasta i osiem dróg wyzwokmia Awiatu odnalas,

prsekwita jego ekstasa. SaJdja Muni powsta, oimiecli-n si do soika i tak rzek do wssechwiata : .Oto
w^Tzekam si dalszych trwaii >'wota OMgo- LsgtcB
jako poamany wóz. Sunto ycic me, jol wstecz nie

nawród, ani naprzód nic ruszy: mier mu nie grozi,

w nowych narodzinach ju si nic powtórzy. Nic po-

toczy si pknite koo ywota mego, l>o w trzech

wiatach nicmasz jemu chci i niemasz dlaik okowy...*

— W trzech wiatach?—powtórzy BloUcr jak echo.

— I dla mnie w trzech wiataci. Z naronicy ka*

miennej zamku ujrzaem je ju dawniej: bezpodny
wiat biaych marzert, przyziemny wiat szarego yda
i dunumy wiat sztuki.

Molier w odurzeniu donie na czole splata i przy*

sania ocz>', jakby chc.ic przywoa przed nie te biae,

zatopione w bkit lodowcowe szczyty, które tybkrot^

nie obiy mu si o nszy.

— I co si stao z tw^m prorokiem? Nic umar?
— Doskonay duch jego wystpi z powoki ciaa

jako kurcz z jaja, wwietli si w soce, rozpyn si
w niebiosadi, wplon w wiatowe AgmL

— Suchaj, Henryk...— MoUer czepia si go obu-

rcz.— Nie o proroka twego mi idiie... Powiedz, po-



wicdx to tyiKo, — bo Ul myl dziwnym !<airin ninir u|ii-

ja!— wic... wic niema mierci?!

A Hertenstein, rozoywszy ramiona:
— 1 có mier takiemu uczyni moe, który sam

w sobie pokona to wszystko, co ona zniszczy zdolna

:

— Ignienie do wiata zewntrznego, chci, indywidua!-

nego ycia tre i w artcuchu przyczyn a po wiado-
mo?.. Uamanym jr^* '- ' r mierci.

— Wic w co w I
'!— Co nas czeka? Mów!

— Spokój, spokój wieczny i wiadomy. Bogie za-

patrzenie si ducia, V\6xy sta si ju duchem wszech-

wiata, w sw wiadom peni ... I patrz !— skoro spo-

kój w sobie czujesz, ty ju tam jeste. I nic ju grozi

ci nie moe.
— Henryk!..— MoUer wspar gow na jego pi«-r-

siach i zamyka oczy.— Henryk, jeli ty szalony, za-

szczep i mnie ten obd!—Uam kolec blizldej mierci

mojej

!

A Hertenstein, obejmujc go troskliwie:

— Kochae?— szepta,— kochasz jeszcze? Uczyrt

z mioci tsknot ducha wielk. Spojrzyj na szczyty!

Bo...

jako gar aiama w gUiH> mnm waakma

da M caasem denit, owoc i kwithu wonnoci.

takt gdy tsknota w wtm sercu aagoci,

da ci cie swój i owoc i wonno Nirwana ! .

.

Molier wgarnia si, wtula w jego ramiona. •



puapu zawisy sine mgawice rozlcoly*

sai.ych dymów. Barwny klomb wolcól

dysza woni;|: Icwiaty mmerajc wy-
rzucay z siebie niby wonne Inidridi

ciwaly.

Chart nie móg ulee, coraz to niespokojniej bie-

ga po ktadi, wylatywa gdzie w demne %imctrza dal-

sz>'cli polcojów, wlizgiwa si z powroCem niewidocznie

i ujemnicso, kladl «c na Icwiatach i prci>' ciude ciao.

To znów eb czujnie podrzuca, zasucliany w nierówne
i ogroomie pnypienone bida dwóch serc

Zaledwie IfttOer w zamiarze powstania z kneala
adiyl pierwszy ruch ucz><iu, chart, jak sprcl}'n4 pod-

rzucony, skocz>' mu pod nogi, obwchal, leb ku nienn
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zadmrl i zapatrzy si lkliwie. 1 Uk patrzeli przes

chwil na siebie, zasuchani, w tr- ^- bicia trzech aerc
Zbliy si do okna i rozt^N j- na ocie. Za-

szumiay srnne po nocy licie, wion chód i potoczy
si g^-ar guchy, przytumiony. Tam na podole, w sze-

rokiej kotlinie, pod zimn oson stalowych blasków,

drzema potworny, ciemny kadub miasta. W tej czar-

nej masie, gdzie na rozogach, porozpraszay si smut-

nie blade, mgliste wiata tych, co czuwaj.
1 zdawao mu si po noc>', e patrzy na wiellde

roztopy czarnego trzsawiska, nad którem adna nie

wieci gwiazda, n natomiast rozproszone po bfotadi

gdzie, po czarnych wdoach, wróbnych kryjówkach
i na zych zakrtkach, pozapalay si bdne ogniki:

zawiecio próchno...

Tu i owdzie zadrgaa 5^"--*'— orz,
i>:

i usuwaa si niej. Cisza \\ lia si tt . :ui.:>t.>

coraz to gstszym kirem. Po ciemku, omackiem szed
miejski wit pracy. I bya to godzina smutku, co czu-

wajcych ogarnia bezmiernem dla ludzi wspóczuciem.

Jeszcze, jeszcze godzina wytchnienia, godzina snu, zudy
i zapomnie! Tam oto w ucisku splota si modo:
ni, marzy. Niech je*; 7 - -

'

- - '..

JSawyj' po pr/ .c ze snu po-

twory : rykiem dugim, przecigym, aosnym. Ju bia
pian gorc^o oddechu zion w ciemne powietrze. Tjo.

erem ludzkich dusz w^^j, stalowe czonki pr i w ruch

je miarowy puszczaj. Ju sycz, wiszcz, koacz,
gromem podziemn)'m si tocz i strzeliste smugi sk-
bion^o dymu rzucaj w rdzawe niebiosy. (^'-— -v

przy otarzu pracy ju stoj; ju cign szare.

czone szeregi tych, co gin.
W tej ciemni wyrastay w oczach powoli i zary-

soway si ostro pojedyncze kontur^' najea" \rh w L-o-

I



miny dachów. 1 wydao tic Molierowi po nocy, ie

s icfo iwiliaka tynca dennych plam o otlrym kcrntu-

rte wyctfaj c denie tysica |k. 1 wnet po calem
trm deomcm murowisfcii, gdiie ociy dgnly, widaa
tylko roipactnie ku fóne prtoe dc rankNia w dam
lotf stalowego blasku.

1 spojnal ku górse. Pooad wietlan hm miaala

wisiaa t>'lko rdsawa besde; ocsy daremnie ssukaiy

fwiaad. W tej otchlannej pustce tawisla tylko chmurna
plama, nieco ctenmiejsza i iwiewna: jakby prses to lu-

stro miejskiej luny orzuc gdde w prsestrse zudny
majak po noc>'. PatrzuahXA gdy oczy daremnie wyma-
dlay gwiazd po niebie, uoy si ten dert w kb po-

twornego ksztatu:— z podwinictemi pod siebie nogami
nstadlo tam spaszczone, olbrz>'nue delsko bawanu.
DIngie, cienkie donie tul pod szyj na obojczykach

pasko wtacza ; mru si mae jak u sonia i skotee

oczy, a szerokie, ai po uszne konchy, ostre wargi

skrzepy w dziwnym wyrazie bdnego umiechu.
To on!— wielki Risi, Sakija Muni, co pokona na

zawsze klski, cierpienia, choroby, wirku, mierd i na-

rodzin, co istot b)tu— ból pozna i jego przyczyn-^
mch przeswydyL 1 oto, wwietliwssy si w sotfoe,

wtopiwszy w niebiosa, wchonwszy w wiatowe Agmi^

w niezmconej dszy i wiecznym spokoju Nirwany kró-

hije umiecuiit>' nad wsaeUdego cierpienia aikchen
prz>'cz>'n dwunastu.

A Um na padole, z guchego zgieku i nocnego

mroku wyrastaj bez koilca i prl si rozpacznie ku
górze ramiona tydi, co czuj i myl.

1 zdawao si Molierowi po nocy, le wszystkie te

rce wycigaj si w przestrze rdzaw i bezgw iezdn
z modlitw o jedn gwiazd na niebie, o najdalssej

gwiazdy najsabszy t>odaj promieil... .Niech przyjd
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klsk i. i horoby, wieku i micrr
nami'. .

'<' "an^ burzq, niech pok- i •

wzywa niebiosa, ale w zamian jednej wiary, jednej na-

dziei ciert! najdalszej gwiazdy promiert najbledszy t ..
*

•M^fW*»w<<^> ^»^>^>«»yi w»W><%<^»'^»^ fcyjk/* >*«««^i^^»^v»i»»»iwii«i«»i^

Zawróci w gb* pokoju. Drc od chodu, otuli

si w sw pelerynie i rzuci w swój kt na kanapie.

Spojrza niedbale na Hertensteina. Twarz jego bya
prawie bez wyrazu, tylko jeszcze bledsza, zimna i jakby

przezrocza.

— Henryk?..— szepn.
Hertenstein drgn i podniós oczy.

— Henryku, to jest straszna rzecz,— bezwiednym

ruchem w^^ciga rami gór w kierunku okna,— ten

bezduszny bawan twego boka!

Hertenstein ockn si jakby nagle i oywi. Twarz
zwara si w twardym mocnym wyrazie. Doni odru>

chowo sw ksig przycisn i z pod nachmurzonych

brwi patrza ze wspóczuciem na Mallera.

— Nie wierzysz?

— Nie mog.
Po krótkim namyle uj wszake Hertensteina za

obie rce.
— Ja ci ^o pozbawia nie chc. I to jest

wiellde, skoro gboko w sercu tkwi... Widzisz,

ja d nawet dzikuj, dzikuj ci za t chwil szczytne-

go otumanienia... I e si to stao. Widzisz, ja jui

niczego nie auj, jui spokój we nmie.

— Proroka nauka >vsika w tw dusz.



~ Ahl.. daj pokój!.. Nie OMfl— Molier wci
ttc doni op^daa — Za to ci dficki^ iem by twym
•pokojeai, tw wiar pijany, kiedy tic to ttalo... Wi-
dan, ja nie wien nawet, kiedy i jak ac ttato. MofkH
by mi iic wydawa, le u tmctma wproai i twych tlów
w dnai^ mi wsika i tabije. 1 moie U woil kwiatów
otwnanila mnie wprtódy: cudiej titnki tryumf... Su-
chaj, Henryku,— waiak i to twe iwydttwo nade nm,
to talce tylko tryumf wieUdej poetyi w twej wiene,
w twych uczyucfa podniebnych nad lamldem i — w uk

afodnej maerd. Pnea wrou utuld wpro-
w grób. I aa to d dziclnijc ... Jul jestem

tylko bardao zmcaony... 1 chciabym, eby to prdzej I

prdaej!.. Dlacaego wybra uk powobi... Dugo
je«ne?

Hertenstetn wyj zegarek i poo>'l go przed sob
na siole.

— Czujesz co?
— Nie... Tytko spokój l>eswoli, jald>y po dugiej

gorcsee... O co walnego, o co najwaniejszego

rtirialrm dc jciacie pyta . . . Suchaj, czemu ..? — mi-

mowolnym mchem wycign rami ku oknu, doem,
w kierunku miasta — czemu tam ze mnie, z dbie nie

foahinir nic, nic... Czemu z nas iaden?.. Powiedz,

kto i kiedy wypowie..?
— Co wypowie?
— Rozpacz tycli, co dlatego tak strasznie grzesz,

le lak beznadziejnie szukaj, co wpadli w ^ze wiry*

yda z t jedn jedyn wiar w pierdach...
— W .samych siele*,— dokottcsy Hertenstetn.

— Kto i Idedy wypowie nas ? . . i tamtych ?— (Mol-

ler wydgnl mimnwoM dkMk w kknnku okna, jatby
prsywoujc obrazy widziane przed chwil . . .) i wszyst-

kich? Ca gb' ludzkiego cierpienia?



— Nikt
— Jego .obraz zudny ? uamkowy cten tego ob-

razu?!

—JKto granic swego .ja' przekroczy, ten tylko

zrozumie<i jest zdolen cudze cierpienie. Kto swe »ja*

zniszczy, ten dopiero odczu je potrafi.

Ruchem doni nakaza mu cierpliwo. Zwiesi

gow, — milcza.

Poczem znów dlon uniós:
— Gdy si Sa$mskara w Bijnanie zjednoczy i w sze-

rokiej mskiej piersi o Agni rozpomieni, wówczas nie-

ma rozpacz swe rany serdeczne obnaa i groby mówi
pocz}'naj.

— Ah ! — Maller zwiesi ciko gow i milczaL

Wreszcie, nie poradziwszy widocznie ze sob, zapyta

gucho

:

— Czem jest Agm?
— To si wypowiedzie nie da. To si pomyle

nawet nie pozwala. Ból ycia rodzi Agni bez koca,
a nieubagalno nieba bez koca je chonie...

Maller odpdza si oburcz od tych sied paj-
czych. Nagle na umczonej twarzy, w napó przymkni-
tych oczach zawieci lk.

— I ty si nie boisz?

— Czego?
— Tego, co nas czeka : — kary 1 ?

— Niemasz nade mn sdziego, bo we mnie sdzia

mój mieszka i wraz z wol moj — umarL

, '*" »^^*>w^wVi»<»4f»<wMM^BBBMwttt^i'fcP^A^^>'*^-^^>-^ vw»-<ii'iitiyii|^i(uiii>i ^"^
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Oglda tic coras to nieipokojiiiej po pokoju, wslu-

cUwal, tmery lo%ril. Wrcsicte, nie widic jakby nigdzie

udeciki, przyklk przed Hertenaleiiieai i calowa! t^

apoctywajc na kolanie bia, przezrocza dort.

Na bladej, jalrf>y przewietlonej twarzy Herten-

atcina, powieka nawet nie drgna.
— Henryku, to otatnie ! . . Na nuiosc icgo, co ko-

cia w iydu!..
— Nie znam tadnej . .

.

— Powiedz, powiedz ! — wic nie czeka nas kara

za... za mord na duciu?!
— yde samo jest kar w beznadziejnem poazu-

kiwaniu, a wazystlue jego dary s niecz>'ste.

A gdy Molier zamacha rozpacznie rkoma:
— Przypomnij t)'Uco . . . Pnedwczoraj jeszcze. —

Przypomnij. Przedwczoraj jeszcze, gdy ona przyjeclu-

a, — jeden jej titfmaech . . . Stamtd, z wyyn moich —
w wasz gód yda!— I w wirze wieUcomiejskim szuka-

em najwikazego ruchu, bodaj azan rozpusty, aby si
zbudzi, — aby tworzy... 1 jeszcze raz zaimponowa
mi czyn. — Jeden umiech kolety I . . Nieczysta myl
kolMety sofke nawet pi tymi potrafi... A wiesz, cze-

mu ze swoich W3ryii tak nizko spa mogem ?

— Mów mi o tem, e kary niema!
— Wiesz, czemu spa mogem? Bom po osutni

korzeA za nie sign, siedem zaledwie dróg przebyem.

Pozosta jeszcze jeden stopieil, z którego spa ju nie

mona. Pozostao to, co kaztat i imi dla mnie tworzy:

daa mego indjrwidnalDo.

Molier zerwa si z kolan i ciska rozpaczliwie

czoo. Rozumia, e ten czowiek sob ju by praeetal^

le myl jego tego koa nie opod, gotowa jakby wiecz-

no w nien si obraca.
— I patrz, drogi,~ mówi HerteBUein agodnie,—
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Oto usuwam lekko t ostatni zapor: jui nie bd
igrassk przypadku. Nigdzie duch mój nie pójdzie i ni-

gdzie si nie przeniesie. Pozostanie, gdzie by, zanim

ona przyjechaa, — gdzie jest teraz, w tej chwili . .

.

Patrz, ja jat taro jestem, ju skortczytem. I nic wicej
spotka mnie jui nie moe !

.

Molier cofn si w nisz okienn i stamtd patrza

na niego czujnie.

Hertcnstrin siedzia nieruchomy i coraz bielszy na
twarzy. Otwarte oczy nie patrzay nigdzie, a równy
spokojny umiech zwraca si iakby do tej rki spoczy-

wajcej na kolanie.

— Henryk?!— krzykn Maller bezwiednie i zrobi
ruch, jakby mu do kolan chcia przypa z powrotem.

Lecz w teje chwili odepchno go co wewntrzn
odraz.

<V**->'q5>

Sta przy oknie i patrza, jak powoli rozp>'wa si
mrok. Ju si rozjaniay dachy i kominy, ju perowy
wit opywa wiee kocielne i dzwoni w ciche sygna-
KarkL Modlitewne szepty przebiegy po miecie. Tu
i owdzie wychylay si z domów otulone w chusty,

przygarbione sylwetki kobiet: zbieray si i skupiay
zewszd ciche gromadki tych, co wierz.

Molierowi zdawao si, e tu przed jego oczyma
prsebiegy w szalonym popochu zmory nocne: opot
wielkich skrzyde us>'sza i tchnienie pdu poczuL Tui
posa oknem zaszeleciay tak w nagym popiechu zbu-
dzone liide: porusz>'o je pierwsze tchnienie rannego
wiatru.



— Wic ta chwili, co c tbiita, — mp^ — luij*

ttnumiejtta te wtsyttidefo, co Ma tic moAe, — wic
ona nie jest nawet kortcem ? ! . . Wic kiedy jetteie nu
to tamo..?!

Wpadi mu w ucho gwar prsythunioay, czujny,

kótliwy: po drzewach budzio ti jui ptactwo.

A len wiergot nuloany, te dcbe dcnicic strzsa*

nej prses ptactwo rosy, sapach ssani iwiety i kojcy,

oraz te zote pochodnie, co pozapalay si na szczyudi

wiet i koninów, — przyniosy mu na rozpalone csolo

mikkiei dlooi wspóczujce dotknicie.

1 zy trysn>* mu do oczu.

Cilk gow przechyli w ty i wspar j o ko*

iiec pier...
— Prz>'sza? — pyta sennie. — Powiedz tyl —

wic to nie jest jeszcze kocem?
Zimna marmurowa pier... A jednak bije wszak

pulsem yda? Puls ten jak mot wali mu w skro.

A te donie na skroniach chodz jak lód, ciskaj mo-
cno, mocno...

— Utsknienie moje!.. yaa mego jedyny jasny

promieniu!.. Powiedz — wic to jeszcze nie koniec?!

Gow wd do tych piersi tuli i — rozchyli po-

wiekL Grozy niemy krzyk przebieg mu chodem po
krzyach. .Kto ty?!' — pyuty ocz>\ Na nim czaia li,

jak pantera, niada, prawie brunatna twarz kobiety

o nieludzkiej potdze zimnego wyrazu. Widzi na jej

skroniach puszyste pki przepacistej czerni wosów;
liekmawa gb' polipowych oczu wpija si w niego,

wsysa mu si w krew. Oilodne kxlowe donie opk>Cly

mu czoo, skuy falow w te kletscze i dsn, wmial-

diaj mu czaszk w granitow pier...

Raauooa pned si wyprl>'t, zachwia si i zwis
na framudze okna.



Priyskoczyl do chart, obwchal i najey aier.

Prc apy i cofajc si zadem, zbiera si w tobie,

kurczy, wreszcie skoczy w okno i wypad jak strzaa

do ogrodu. — Hurmem zaopotao ptactwo, jakby wi-

cher aglem targn. Chmur ciemn zerway si roje

z drzew i rzuciy si w dó, ku miastu; w nagym
zwrocie szarpny na lewo i uderzyy w gór, zacr-

y>' koem, koem i jeszcze raz koem, kpa si i pa-
wi w sonecznej roztoczy...

Jasny wit poranku rzuca ros na widnce Icwia-

ty. W róowe i fioletowe plamy powoli je rozwietla
i roztapia, zwiewnym caunem sinej mgy nakry i, ten

ten Idomb barwny jednym akordem chodnego tonu thi-

mic, w iskrzeniu jakiems Dlatiu- ró/koiwsa, raly pokój
osnu, omota, ukwieci!

Koo laurowego wieca, oparte o porcz fotelu,

ujmowao Hertensteina po pas w ciemn ram; purpu-

rowe szarfy zwise po l>okach tuliy go jak w ramiona.

W perowym rozbrzasku dnia i w byskaniu kwietnych

barw, twarz j^o stawaa si mleczn, przerocz;), tchnie-

niem bkitu jakby owian i w pó-sennem zasuchaniu
w ranny wiergot ptactwa po raz ostatni jakby umiech-
nit. Nagle poruszyy si jego wargi i, rozlay umiech
na ca twarz.

— Chcesz wiedzie . . ? — zacz
2^uszy go wiergot na dworze. Promie soca



pnedarl lie pnt^t liide i rofcn ilotydi iiiocvti nuHl

nc BA Irwi.i'.

.

— Chcrsi wir<Uce . . ?

Jeden I tych ilooccmydi motyli firiyriaHl mu tu
wmrgach, jakby chcc wypi t nich diiwn tkt&ytM

i woH tcfo umiechu.
— Choett wiedsKC, czcm jest Agmf..
Zote oiotyle obiiiidly aa fl0^*tt ^^^tt \ rce.

A on, lapatnooy tmm, gdiie dMMUH ptactwa nknyhi

mc w knapich na nkbie:
— Co w miloici w majduje, od miloici odmieoae,

ccfo mio nie na, a co mioci kienije, co mioci
jest mioci: — oto jest Agni, Iderownilc tyda we-

%mtnny, oto wieUbe, twórcse i m^ti/fw Om ! .

.





(M antOfi. — Nie moc^c robi odsyaczy w sanirj

powieci, pragnbym przypomnie zawodnej pamici

czytelnika iróda tych uomków wierszowanych, jakie

w toku opowieci podwiny mi si pod pióro. A wic:

Sir 197, tr6jwiena Lta^mr^Cgm; tu. ai9, dwuwtefi Gmlh^g;
•ir tUb I 140^ trdjwicruc Bmadtk^mi •ir. 14;^

€g; nr. 6^ fragment mmaffm MMmmm; mr. 30^

iLaoibro).

Inne fragmenty \vi. : s/..u.ii». ^.. mo,- m. \>
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